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na Nicarágua, 2839 

JAISON BARRIITO 
- Apelo à dircção do Banco do Brasil no sentido da instalação de posto rural 

daquele estabelecimento de crédito na cidade de Panduva (SC), 28'5 
-Comunicando à Pre~idência que se auacntarA do pal1. 3227 
- Memoriais reivindicatórios enviados ao Minlnro da Asricultura pelas auo-

ciaçõcs estaduais de criudorCI de sulnos doa Estados de São Paulo, Paraná, Santa Ca· 
tarina, Rio de Janeiro, Ooiú c Bahia. 3025 

JARDAS PASSARINHO 
- Aparte ao Scn. Alberto Silva. 3012 
- Aparte ao Scn. Dirceu Cardo10. 2883 
- Aparte ao Sen, Luiz Cavalcante, 2771 
- Aparta ao Scn. Itamar Franco. 2839, 3016 
- Apartes ao Scn, Leite Chaves, 2858 
-Apartes ao Sen. Paulo Bros.sard. 2878, 2879, 3095,3096, 3097, 3098,3099 
- Apelo cm favor de moradores do Conjunto Panorama-21, cm Belém 

(PA). 2948 
- Comunicando à Presidência que se ausentarA do pafl. 3217 
-Considerações sobre a situação do Pafs no campo polftico-sócio-cconómico, 

detendo-se nu problemática energética c os esforços despendidos pelo Governo Fede· 
rui pura a uuto•suficiênciu cm combustfvcl. 3220 

-Considerações sobre a situaçAo politica da Nicarágua c o clima de violência 
que ora se \'Critica nuqucle Puls. 2880 

- Encaminhando a votação do Projeto de Lei do Senado n' 47/79 (Comple
mentar), de autoria do Scn. Franco Montara. 2773 

-Encaminhando a votação do Requerimento n• 186/79, de autoria do Scn. Pc· 
dro Simon. 2842 

- Encaminhando a votação do Requerimento n' 207/79, de autoria do Scn. 
Franco Montara. 2844 

- Mcnuscm do Presidente da República, encaminhando à deliberação do Con· 
gresso, texto do projeto de lei da anistia. 3093 

- Nota expedida pelo Ministro do Exêrcito a respeito de declarações do Sr. 
Leonel Brizola feitas cm Litboa. 2839 

-Questão de ordem referente à votação do Requerimento n' 207/79, de auto· 
ria do Scn. franco Montara. 2844 

- Reparos u aparte dado na sessão pelo Scn. Orestes Quércia ao pronunciamcn· 
to do Scn. Itamar Franco, no que diz respeito à afirmativa sobre a \'cnda de arma· 
menta brasileiro l NicarAJ:ua. Refulando crfticu formuladas ao STF pela dccisAo cm 
ncsar a extradição do alemio Franz Waancr. 3022 

- Requerimento n' 192/79, de urgência para o Projeto de Lei 'da Cllmara 
n' 28/79, que dispõe sobre a criação da CODEBAR c dA outras providências. 2773 

-Requerimento nt 200/79, de invcrsio da ordem do dia, a fim de que o Reque
rimento n• 192/79 seja submetido ao plcnArio cm primeiro !usar. 2773 

-Requerimento n• 219/79, de uraência para o ORcio ri•.SJ8, de 1979, do Go
vernador do Ea:tado da Bahia. 3086 

- Requerimento n• 220/79, de urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n' 194/79, de autoria do Scn. Henrique de La Roc:que. 3086 

- Requerimento n' 221/19, de ursência para o Oficio n' S/9, de 1979, do Go
vernador do Estudo do CeurA. 3111 

- Requerimento n• 228/79, de uralncia para o Oficio n• SflO, de 1979, do Go
vernador do Estado do Minu Omil. 3111 

- Requerimento n• 230/79, de uratncia para o Projeto de Resolução nt 36/79, 
du Comissão Dirctora. 315' 

-Requerimento nt 231/79, de ursênciu para o O!lcio n' S/ II, de 1979, do Go
vernador do Eatado do Param\. 3155 

-Requerimento n• 233/79, de ura6ncia pura o Oficio n• S/12, de 1979, do Oo
vcrnudor do Estudo do Rio de Janeiro. 3167 

- Requerimento n• 234/79, de uraência para o ORcio nt S/13, de 1979, do Pre· 
feito du cidade do Rio de Janeiro. 3167 

- Requerimento n• 238/79, de ursência para o ORcio n• Sf14, de 1979, do G~ 
vcrnudor do Estado de Sun1a Catarina. 3190 

JOÁO CALMON 
- Comunicando à Prcsidênciu que se ausentará do pafl. 3079 
-Requerimento nt 23Sf79, de transcriçao nos Anais do Senado da conferência 

pronunciada pelo Scn. Luiz Viana no simpósio sobre o Nordeste, cm sessão rculizudu 
no uuditório da Comissão de Relações Exteriores da Cilmuru dos Deputados. 3176 

JORGE KALUME 
- Apurtc uo Sen. t.ourivul Buptista. 3218 
-Comunicando u substitulçilo de membro puru intcgrur u dcleguçilo que deverA 

compnrc:ccr à IX A!llcmbléia Ordln6rin do Purlumcnto Lutino·Amcricuno,u realizar• 
se nu cidade do México. 3051 



IV 

- Comunicando o arquivamento do Projeto de Lei da Cümuru n~ 
II0/7M. 2i~l 

- Comunicando o prazo pura oferecimento de emendas uo Projeto de Lei da 
Câmara n~ 37/79. 21iOS 

- Comunicando o prazo pura orerccimcnto de cmcmJns ao Projeto de Lc:i da 
Cãmuru n' 44/79. 3051 

- Congrutulundo·sc com o Presidente da RcpLiblicu pelo envio uo Congresso 
Nucionul de projeto de lei dispondo sobre a conccssilo da anistia. TrunJCuno do I 19 

aniversário de falecimento de ex-Presidente Custcllo Branco. 3182 
- 17• anlvcraArio da elevação do Acre à catea,oria de catado. 2808 
-Projeto de Lei que encaminhará à Mesa, autorizando o MEC, através do 

Conselho Federal de Educação, a incluir nos currfculos dos estabelecimentos de cnsi· 
no de I' c 2• graus c superior, estudo sobre us vidtis do Coronel José Plácido de Ca!i~ 
tro c do Marc:chal·dQ.Ar, Eduardo Gomes. 3224 

JOSE LINDOSO 
-:-Projeto de Lei do Senado n~'46/74, quedá nova redução a letra "b" do item li 

do art. 5' da Lei n~ 5,890/73. 3051, 32.:!9 

JOSE LINS 
-Aparte ao Scn, Jorge Kalume, 3183 
-Apartes ao Scn. Ascnor Maria, .:!775, 2776, 2777, 2778, 2848, 2849, 2850, 

2941, 2942, 2943, 2944, 294l, 3084 
- Apart~.;s ao Sen. Evclásio Vieira. 2835, 3184, 3185 
- Apartes ao Scn. Itamar Franco, 2935, 3018, 3019 
- Apartes ao Scn. Jurbas Passarinho. 3221, 3222, 3225 
- Apartes ao Sen. José Richa. 2976, 2977, 2978, 3238 
- Apurles ao Sen. Leite Chaves. 2860, 2951, 2952, 2987, 2988, 30l4, 30l6 
- Apurtcs ao Sen. Marcos Freire. 2903, 2927, 2928, 3248, 3250, 3251, 3252, 

3ll3 
-Apartes ao Scn. Paulo Brossard, 2816, 3241 
-Apartes ao Scn. Roberto Saturnino. 3173, 3174 
- Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n• 3/79, que dispõe sobre 11 politica 

nacional de irrigação c dá outras providências, 2846 
-Discutindo Projeto de Lei do Senado n• 157/78, de autoria do Scn. Dirceu 

Cardoso. 2888 
-Discutindo o Projeto de Resolução n• 93/77, de autoria do Scn. Itamar Fran· 

co. 2887 
- Emitindo o parecer da Comissão de Assuntos Rcsionais sobre o Projeto de 

Lei du Cãmara n' 28f79. 2931 
-Encaminhando a votação do Projeto de Lei do Senado n11 8-9/79, de autoria 

do Scn, Cunha Lima. 3009 
- Realizações do Governo João Baptista Figueiredo ao ensejo do transcurso 

dos cem primeiros dias de sua adminiSiração, 3100 

JOSE RICHA 
- Aduzindo novas considerações relativas à nota promissória rurul, tendo cm 

vista projeto de lei, em trumitação nu Cámaru, dispondo sobre a matéria: Cafcicultu~ 
ra nacional. 3236 

- Politica cafccira nacional. 2970 

JUTAHY MAGALHÃES 
-Aparte uo Scn. Dirceu Cardoso, 2877 
- Consideruçõcs sobre o Acordo Nuclear celebrado entre o Brasil c a Ah:mu· 

nhu. 3023 
- Melhoria salarial para o professorado brasileiro. 2H90 
-Os cem primeiros dias do Governo Joil.o Figueiredo. 3104 
- Sugcstõc~ aprescntudas pelo empresariado baiano através da Secretaria de 

Agriculluru ao Governo Federal. 2982 

LÃZA RO BARBOZA 
-Aparte ao Scn. Franco Montara. 2819 
- Aparte ao Scn. Jarbus Passarinho. 3022 
-Aparte ao Sc:n. Leite Chaves. 3119 
- Aparte ao Scn. Marcos Freire, 2902 
- Apurte ao Scn. Mauro Bcncvidea. 2936 
- Aparte ao Scn. Paulo Brossard. 2885 
-A panes uo Scn. José Richa. 3237 
- Concc!são da anistia. 3230 
- Presença na Casa de Udcrcs municipais da regiUo norte do Estudo de 

Goib. 2782 
- Projeto de Lei do Scnudo n' 98/78, que altera o art. 2• da Lei n• 5.173/66, que 

dispõe Nobre o Plano de Valorlzaçil.o Económica da Amazónia. 2853 
- IJrojcto de Lei do Senudo n' 191/79, que di1põc sobre o parcelamento dos 

prêmios unuuis de scguros de rumos elementares. 2921 
-Requerimento n' 184/79, de dcsurquivumcnto do Projeto de lei do Scnudo n9 

164/78, de sua uutoriu. 3007 
- Requerimento n' 214/79, de dllpcnsu de intentlcio c prévia diNtrihuiç~o de 

uvulsos, pura u redução final do Projeto de Lei do Senado n' 9Kj78. 2949 

- Solicitando providências a autoridades que especifica cm favor da prcscr· 
vação dos bubaçuais do norte do Estado de Goil'ts, Transmitindo ao Senado o júbilo 
do povo goiuno pela aprovução de projeto de lei que estende ao parnlelo 16 do Estudo 
de Goiás oslimitcs du Superintcndênciu do Desenvolvimento du Amuzõnin. 3021 

LEITE CHAVES 
- Apurtc ao Scn. Agcnor Maria. 2943 
-A pane uo Scn, Dirceu Cardoso, 2884 
- Aparle ao Scn. Marcos Freire. 2838 
-Aparte ao Scn. Orestes Quércia, 3014 
-Apartes aa Sen. Itamar Franco, 3018 
- Apartes ao Sen. Paulo Brouard. 2878, 288!5, 2886, 2887 
- Abusos que estariam ocorrendo nu cobrança pelos car1órios das taxas rcfc· 

rentes às cédulas rurais, 3120 
- Cancelamento de võo da TRANSBRASIL pura a cidade de Londrinu 

(PR). 29ll 
-Considerações sobre o discuno proferido pelo Scn. Jarbas Panarinho. 3119 
- Discutindo o Projeto de Lei d~ Câmara n' 28/79, que dispõe sobre a criação 

da CODEBAR c dâ outras providências. 2987 
- Obacrvaçõcsaobrc a poaiçlo adotada pelo Grupo Atalla, tendo cm vista noti· 

ciário da imprensa sobre a ameaça de paralisação da usina central do Parnmt 30!52 
- Voto cm separado a ~c:r proferido por S. Ex• cm reuniilo da Comissão de 

Constituição c Justiça, quando da apreciação por aquele órsão de mensagens prcsi· 
denciuis relativas à alienação de terras pllblicas no Distrito Agropecuário da Superin~ 
tcndCncia da Zona Franca de Manuus. 2957 

LOMANTO JUNIOR 
- Aparte ao Scn. Henrique de La Rocquc. 2833 
- Aparte ao Scn. José Lins. 3101 
- Apartes ao Sen. José Richa. 2978 

LOURIVAL BAPTISTA 
-Comunicando o término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto 

de Rcsoluçio n• 23/79. 2820 
-Congratulando-se com a dircçào da ECT pelo~ novos Cxitos alcançados no se:· 

tor. 3103 
- Inauguração de ugéncias do Banco do Brasil cm Municipios do Estado de 

Sergipe. 3217 
-Lançamento dos primeiros volumes da colcção A Artt Brosiltlro Conttmporü· 

nta, pela FUNARTE. 2988 
- Liberação de recursos necessários à execução do Programa de Módulos Es~ 

ponivos, 2892 
- Os cem dias do Governo do Presidente Figueiredo, 3003 
-Projeto de Lei do Scnudo no 136/76, que allcra a Lei n•4.8H6f65, que regula 

us atividadcs dos representantes comerciais autónomos c dá outras providén· 
cias. 30HH 

- Requerimento n9 197j79, de transcrição nos Anais do Senado do discurso 
proferido pelo Presidente Figueiredo no encerramento do Fórum das Américas cm 
São Puulo. 2767, 3087 . 

- Requerimento n' 198/79, de transcrição nos Anais do Senado do discurso 
proferido pelo Presidente Figueiredo cm Silo Paulo, quando do recebimento do titulo 
de Presidente Honorário da Sociedade Rural Brasileira, 2767 

- Requerimento n' 199/79, de transcrição nos Anuis do Senado do discurso 
profc:rido pelo Brigadeiro Eduardo Gomes, durunte u comemoração do 4H' uni ver~ 
•úrio do CAN. 2767, 3227 

- Requerimento n9 202j79, de transcrição nos Anais do Senado do discu~o do 
Presidente Figueiredo, nu solenidudc de posse do General Samuel Alves Corrêu, 
como Ministro-Chefe do Estado~Muior das Forças Armadas, 2HOS, 3221 

- Requerimento n' 203/79, de transcrição nos Anais do Senado do discurso 
proferido pelo General-de-Exército Samuel Alves Corr~a. na cerimónia de poaiC 
como Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 2806 

-Requerimento n' 205/19, de dispensa de publicação para imediatu discussão c 
votação da redução final das emendas do Senado ao Projeto de Decreto Legishuivo 
n•.3H/72. 2822 

-Requerimento n' 206/79, de dispensa de publicação p1ua imediata discusliilo c 
votação da rcduçilo final do Projeto de Resoluçiio n• 32/79. 2822 

-Requerimento n• 21 S/79, de tranacrição nos Anuis do Senado da pulcstru pro~ 
ferida pelo Ministro Karlos Rlschbicter, na Escola Superior de Guerra. 3003 

-Requerimento n' 218/79, de transcrição nos Anais do Senado do pronuncia· 
mente do Ministro Mário Andrcauu, pura os estagiários da Escola Superior de 
Guerra no Rio de Junciro, 3077 

- Resultudos alcançados pela COAORI no cxcrclcio de 197K .• JIHH 

LUIZ CAVALCANTE 
- Fru5truçilo cm previsões feitas por autoridades govcrnumentuis quunto I) 

auto·suliciénciu do puf& cm petróleo. 2769 

LUIZ VIANA 
-Comunicando o arquivamento do Projeto de Lei du Cl1mnru n' HI/7H. 2M7l 
- Comunicundo o urquivamcnto do Projeto de Lei da Cfunura n' HH/17. 3000 



-Comunicando o recebimento do oficio do Presidente da Cllmura dos Deputa· 
dos referente à rcspoata relativa ao Projeto de lei da Cíimara n• 957/79. 2772 

- Projeto de Resolução n• 36/79, que rcvogn o art, 6~ da Resolução n~ 17/73, 
cria furiçôcs gratificadus de Oficial de Gabinete e dlt outras providi:ncias. 30H5 

-Requerimento n• 239/79, de urgência paru o Oficio n• S/15, de 1979, do Go· 
vcrnador do Estado de Pernambuco, 3/90 

- Respondendo a que~tõo de ordem lc\lantadu pelo Scn. Franco Monto· 
ro. 3115 

MARCOS FREIRE 
- Aparte ao Scn. EvcJ6sio Vieira. 2834 
- Apartes ao Scn. Adcrbal Jurcma. 2889, 2890 
-Apartes ao Sen. Agcnor Maria. 2848, 2849 
-Apartes ao Scn. Mauro Bcncvidcs. 2900, 2901 
- Ap11rtes ao Scn. Paulo Brossard. 3098, 3099, 3/00 
- Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n• 3/79, que dispõe sobre a política 

nacional de irrigaçiio c dlt outras providências. 2902 
-Nota da Comiuilo de Justiça c Paz da Arquidiocese de Olinda (PE),a respeito 

du onda de crimes c violências que impera no Estado de Pernambuco sem a devida 
elucidação por parte do aparelho policial daquele estado. 2836 

-Situação de insegurança por que passa o pequeno c médio lavrador nordcsti· 
no cm fucc das irrisórias indcnizaçõcs pagas pelas companhias nas áreas desapropria· 
das para c~~:ccuçào de projetas de irrigação, 3247 

-Tensão c conflito sociais cm regiões do Nordeste, advindes de prob/cmus da 
terra. 2925 

MAURO BENEVIDES 
- Aparte ao Scn. Dirceu Cardoso. JOIO 
- Aparte ao Scn. Evclásio Vieira. 2835 
- Aparte ao Scn. Hclv!dio Nunes. 2967 
-Aparte ao Scn. llllmar Franco. 2945 
- Aparte ao Scn. leite Chaves. 3054 
- Aparte ao Scn. Marcos Freire. 3247 
-Apartes ao Scn. Agcnor Muria. 2774, 2944, 2981, 3083 
- Apartes ao Scn. Almir Pinto. 2769, 3079 
- Apartes ao Scn. Paulo Brossurd. 2878, 2H85 
- A sistemática tributária do país como tema dos debates de recente encontro 

dos Secretários da Fazenda dos estudos nordestinos. 3025 
- Discutindo o Projeto de lei da Câmara n• 3/79, que dispõe sobre a politica 

nacional de irrigação c dá outras providências. 2900 
- Discutindo o Projeto de lei da Câmara nt 28/79, que dispõe sobre a criação 

da CODEBAR c dá outra'i providências. 2935 
-Encaminhando a votaçlo do Requerimento n• 181/79, de sua autoria, 2881 
- Manife5tuçào de pesar pelo falecimento do Dr. Plácido Caste/lo, Cll· 

Governador do Estado do Ceará. 2767 
-Proposta que será apresentada pclus Bancadas do MDB na Cãmuru dos De· 

putudos c no Senado ao Dirctório Nacionul do purtido de uma ação vigilante contra 
a dissoluçilo dus atuais agremiações politicas. 298/ 

- Repercussao negativa do comportumcnto udotudo pelo Congreuo Nacional 
quando da apreciuçi'io de propostu de emenda A Constituiçi'io rcrcrcntc à eleição de 
Prcrcito das capitais brasileiras. Editorial da Folha dt S. Paulo intitulada' Lfçilo dt 
Opomur/.smo, referente àquela matéria. 2947 

- Requerimento n' 181/79, de desarquivamcnto do Projeto de lei do.Scnado n~ 
K3/7H, de sua autoria. 2HK I 

- Requerimento n' 185/79, de urgência ,rara o Projeto dc lei do Senado n11 

247/77, de 11utoriu do Scn. Itamar Frunco. 2841 

MENDES CANALE 
-Comunicando 11 dcsignuçào dos Scns. Mauro Bencvidcs c E\landro Carreira, 

pura participarem das reuniões do Conselho Deliberativo du SUDENE e du SU· 
DAM, rcspcctivumc:ntc. 3176 

MILTON CABRAL 
- Aplicação do racionamento ao consumo de derivados de petróleo, 3107 

MOACYR DALLA 
- Apartes ao Sen. leite Chaves. 3120 
- Requerimento n~ 221/79, de udiamcnto da ~otaçUo do Projeto de Lei do Se· 

nado n• J3fl/76, de autoria do Scn. Lourlvul Bupllstu. JOHS 

MURILO UADAR0 
- Aparte uo Scn. Puulo Brossnrd. 3097, J()IJH 
-Apelo ao Ministro dalndústriu c do Comércio cm favo~ da revogação du R c· 

~o/uçilo n• 35 do CONSIDER, que c~tabclcccu preço CIF un1forme puru o aço cm 
todo u tcrrill~rlo 11;1cionul, tendo cm vistu ~cus rcncllos sobre IIIi indústrins do Sul do 
l!studu c.lc Minus Gerai~. 3156 

- Encumlnhundo u votuçào do Requerimento n' 204j79, de uuturiu do Sen. 
Nebon Curndrn. :!HIJ 

v 

NELSON CARNEIRO 
-Aparte ao Scn. Mauro Bcncvidcs. 2901 
-Apelo ao Ministro du Previdência c Assistêncin Social cm favor do aumento 

para um salário mlnimo du pensão dada uos scptuagcn6rios. 3195 
-Apelo às autoridades rciiponsá\lcis no sentido da rca/izaçi'io de estudos que vi· 

sem um muior amparo aos idosos do Pais. 3080 
-Curta de cll·combatcnte cm favor de medida que possibilite aos maiores de 55 

anos de idade a aquisição da casa própria. 2890 
-Comunicando à Presidência que se ausentarA do Pa!s. 3213 
- Concessão pelo Governo Federal de prioridade pura os sctorcs ferroviário c 

de transportes urbanos. Apelo ao Ministro dos Transportes cm favor du rccupcruçiio 
c melhoria de linhas ferroviárias ellistcntcs no País. 2819 

- Dcfcsn do rccxamc pelo DASP de injustiças que teriam sofrido servidores do 
untigo DCT c da Rede Fcrroviá:ria Federal. 3025 

-Emitindo parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre o Requerimento 
n' 201/79, de autoria do Scn. Humberto Lucena. 2815 

-Encaminhando a votação do Requerimento nv 204/79, de sua autoria. 2812 
- Manifestação cm favor de moradores de Pau Grande {RJ), que se acham 

ameaçados de despejo pela Cia. América Fabril. 3006 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 17/76, Dltcrundo o Decreto legislativo 

n• 96/75, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar. 2898 
-Projeto de Lei do Senado nt 4/79, que estende aos depósitos judiciais cm di· 

nhciro ordenados por outras autoridades judiciárias a corrcçào monetária prevista 
para os ordenados por juizes federais. 3088 

-Projeto de lei do Senado n• 62/79 (Complementar), que prorroga o prazo de 
vigência da lei Complementar n• 35/79 c dã outras providências. 2968 

-Projeto de lei do Senado nt 181/79, que modifica a redução dos arts. 149 c 
!50 da CL T, estabelecendo regime especial de ferius ao~ embarcadiços de unidades 
mercante~, utilizados de barra a fora. 2807 

-Projeto de Lei do Senado n• 183/79, que altera a redaçlo de dispositivos dos 
Decretos-Leis n•s 7.661/45 c 75/66 para o efeito de compatibilizar a /cgis/açào que 
cuida da incidência de juros c corrcç3o monetária com a que regula os débitos de nu. 
turcza trabalhista. 2831 

-Projeto de Lei do Senado n• 186/79, que institui o sa!Ario mlnimo profissio
nal do Técnico de Contabilidade de 2• Grau c dá outras providências. 2856 

- Projeto de Lei do Senado n• /89/79, que dispõe sobre a transferência da 
matrlculu de univcrsitãrios servidores públicos estaduais na forma que cspccifi. 
ca. 2875 

-Projeto de lei do Senado n• 192/79, que confere aos vendcdore5 autónomos 
o direito ao 13' suJAria c determina outras providências. 2921 

-Projeto de Lei do Senado n' 198/79, que disciplina o cxcrclcio da profissão 
de dctctivc particular. 3002 

-Projeto de Lei do Senado n' 201/79, que introduz ultcruções nu Lei dos Rc· 
gistros Públicos, compatibilizando·a com o vigente Código de Processo Civil. 3086 

- Projeto de lei do Senado n• 203/79, que acrescenta parágrafo ao urt. 38 du 
Lei n• 3,807 f60. 3190 

-Projeto de Resolução n• 16/79, que reconhece como serviço de cooperação 
interparlumentar o Grupo Parlamentar de Ungun Franccsu, 3051 

- Requerimento n• 204/79, de homenagens de pesar pelo falecimento do alo r 
Procópio Ferreira. 21H2 

- Reportagem do jornal O Globo intitulndu "ConccntruçUo de Conjuntos é u 
Maior Qucí~~:a da Zonu Rural", focalizando u realidade du zona,. rural da cidade do 
Rio de Janeiro. 2K55 

-Situação de servidores redistribuldos pela União. JIK6 

NILO COELHO 
-Comunicando a designação de Senadores pura rcprcscntur o Senado na reu
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Seção li 

ANO XXXIV- N• 072 TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1979 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 30, do 

Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 25, DE 1979 

Regulamenta a aplicação, na administração do Senado Federal, dos Sistemas de Ascensão e Pro
gressão Funcionais e do Aumento por Mérito. 

CAPITULO 1 
Dlsposlçio Gerll 

Art. J9 Aos servidores do Senado Federal incluídos na Classificação 
de Cargos institulda pela Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, c legis· 
Jaçào complementar especifica, aplicar-sc-ão os Sistemas de Ascensão c Pro· 
grcssào Funcionais c do Aumento par Mérito, observadas as normas cons
tantes desta Rcsoluçllo. 

CAPITULO 11 
Da Ascensio Funcional 

Art. 29 A Asccnsào Funcional consiste na elcvaçào do servidor da 
Categoria Funcional a que pertença para a de outro Grupo, satisrcitas as exi
gências relativas a critérios scletivos c qualificação lixados por esta Reso
lução. 

§ I• O servidor que obtiver a Asccnsllo Funcional scrlllocalizado na 
primeira referência da Classe inicial da Categoria cm que for inclu(do, cxcc
tuado o caso previsto no § 2v deste artiso. 

§ 2• Se a Referência indicada no parAgrafo anterior for inferior à que 
pertença o servidor, a sua localizaçi\o far-se-à nn Referência que, intesrando 
a estrutura da nova Categoria, seja n superior mais pr6xima da em que esta· 
va localizado no momento da ascens!o. 

§ 3• Na hipbtcsc de a Referência de que trata o parllgrafo anterior in
tegrar a estrutura de Classe superior b inicial, a ascensão somente poderâ 
cfetivar-sc: 

I -em vaga não cllmprometida para provimento mediante Progrcssi'io 
Funcional; c 

11- quando a Classe a que corresponde a Referência compreender ati
vidade de nfvel superior para cujo desempenho não seja exigida experiência 
nn respectiva Arca, 

Art. 3• Observado o disposto no urt. !lo desta Rcsoluçllo, podcr6 ha· 
ver Ascensilo Funcional para o provimento de vagas existentes cm todas as 
Cutcgorius constituídas de cargos cfetivos c empregos permanentes, vedada n 
usccnsilo pura Quadro Permanente ou Tabela Permanente diversa dnqu.clu n 
que pertença o servidor. 

Parfigrufo único, Para os efeitos desta Resoluçilo, denominam-se Qua
dro Permanente c Tubr.la Permanente, respectivamente, o conjunto de car
gos integrantes do sistcmn estututllrio c o grupo de empregos regidos pela I c· 
gislnçi\o trubnlhista. 

Ar!. 4~' Observudo o dispo!ilO nos artigos I~', 2~' c 3~' desta Rcsoluç~o c 
a rcs!inlvn do par{lf]rafu único deste urtigo, poderi'lo concorrer U Asccnsito 

Funcional, no Quadro Permanente ou na Tabela Permanente, todos os seus 
integrantes, não importando a Classe a que pertençam c a Referência cm que 
estejam localizados. 

ParAgrafo único, Não podcrà concorrer~ Ascensão Funciol':lal o ~;crvi· 
dor que estiver localizado na primeira Referência da Classe inicial da rcspec· 
tiva Categoria Funcional. 

Art. 5~' O processo scletivo, para efeito de Ascensão Funcional, far-sc· 
á medirsntc sclcção interna, de caráter competitivo c eliminatório, cm que se· 
rão exigidos nfvcl de conhecimentos c grau de complexidade relativos ao 
exercício do novo cargo ou empresa, obedecidas, no caso, a forma c con
dições de realização idênticas às estabelecidas para o concurso público de 
provas ou de provas c tftulos, cxccto o limite de idade ou aprovaç3o cll) con· 
curso público de provas ou de provas c tftulos, 

§ I• A sclcçilo interna a que se refere este artigo podcrfucr substitulda 
por aprovação cm concurso público de provas ou de provas c titulas, realiza. 
do pelo Senado Federal, para ingresso na categoria funcional a ser alcançada 
p<:la asccnsllo. 

§ 2• Na hipbtcsc do par6grafo anterior, os candidatos à Ascensão 
Funcional tcrllo classificação distinta daqueles que se habilitaram atravb de 
seleçào interna. 

§ 3• O prnzo de validade da sclcçllo interna relativo à Asccnsllo Fun· 
cional scr6 de 2 (dois) anos c o do concurso público de provas ou de provas c 
titulas, para o mesmo fim, scr6 de 4 (quatro) anos, contado da homologaçllo 
(Emenda Constitucionol n• 8, de 1977, art. 97, § 3•).· 

Art. 6' Não se exigirA intcrstlcio, para efeito de Asccnsào Funcioi1al, 
Art. 79 Somente podcrà inscrever-se na sclação interna para Ascensão 

Funcional o servidor que possua a hnbilitaç3o profissional ou escolaridade 
exigida paro ingresso na Categoria Funcional a que cOnconcr, 

Art. 8• A classificoçilo dos habilitados à Asccnsilo Funcional far·sc·6, 
conforme o caso, pela nota obtida na seleçilo interna, na forma dos§§ Jv c 2' 
do nrtigo.St desta Resolução, 

§ 111 Havendo empate na sclcção interna ou no concurso público de 
provas ou de provas c titulas, terâ preferência, sucessivamente: 

I -o que ingressou, h à mais tempo, no serviço do Senado Federal, me· 
diante concurso público de provas ou de provas c titulas, para atividadc lnc· 
rente ao cargo ou ussemclhudu; 

II - o que ingressou, há mnis tempo, no Serviço Público Federal, me· 
diunte concurso público de provas ou de provas c titulas, pura o cargo de ati· 
vid:~des ussemclhudas no que ocupar: 

III - o que ingressou hfi mais tempo no serviço do Senudo Federul; 
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IV - o que: ingressou hú mais tempo no Serviço Público Federal; 
V - o que ingressou há mais tempo no Serviço Público; 

VI - o mnis idoso; e 
Vil - o de maior prole. 
* 2~' Nn :~puruçi'to do terceiro, quarto c quinto critérios de descmpat::, 

scrú considerada a d:lta do exercício decorrente da nomeação ou admissão, 
sem quulquer deduçi'lo na contagem. 

§ )"' Comidcra-se concur11o público de provas ou de provas c tftulos 
(art. 97, *I". d<J Constituição), para efeito dos números I e II deste artigo, o 
realizado de: acordo com as normas especificas aplicadas à espécie no âmbito 
da Administraç;lo Pública. 

Art. 99 Será reservada ao provimento por Ascensão Funcional meta· 
de das vagas existentes na Classe inicial das correspondentes categorias fun
cionais. 

§ J9 Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os fun
cionários estatutários; e i1s da Tabela Permanente, os servidores regidos pela 
legisl~wào trabo1lhista. 

§ 2'·' As vagas .reservadas à Ascensão Funcional e não providas por in
suficiência de candidatos habilitados, poderüo ser ocupadas por pesso:!l 
aprovado em concurso público de provas ou de provas c tftulos parn a cate· 
goria, atendido o disposto no § 3~' do artigo 5' 

Art. 10. Pura efeito da Ascensão Funcional, verifica~se a vaga na da-
ta: 

I - do falecimento do servidor: 
II- da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir o funcio-

nário; 
III - da rescisão do contrato de trabalho; 
IV -da criação do cargo ou do emprego; ou 
V - da vig~ncia do ato de Progressão ou Ascensão Funcionais, 
Parágrafo único. Não poderá ocorrer Ascensão Funcional cm claro de 

lotuÇ'jo d<ts C'Jtegorias funcionais, . 
Arl. li. A Ascensão Funcional só poderá efetivar-se se comprovada a 

existência de recur!ios orçamentários disponlveis para fazer face à despesa 
decorrente, 

Art. 12. Observado o disposto no artigo anterior, a Ascensão Funcio
nal realizar-se-á no mês de julho de cada ano, vigorando seus efeitos finan
ceiros a partir da data da publicação do ato que a efetivar. 

Art. 13. Até o último dia do mês de junho de cada ano, a Subscretaria 
de Pessoal ultimará os seguintes levantamentos: 

I -das vagas existentes nas classes iniciais das categorias funcionais in· 
tcgrantes do Quadro Permanente e da Tabela Permanente, no limite reservu· 
do ao provimento por Ascensão Funcional; 

II - dos servidores habilitados à Ascensão Funcional por categoria, 
observada a ordem de classificação respectiva; 

III- das Refcrê:ncius em que se encontram localizados os habilitados à 
Ascensüo Funcional, pura efeito de localização na nova Categoria Fundo .. 
na I; 

IV- das vagas existentes nas classes intermediárias e finais não com
prometidas pura Progressão Funcio;,.Jl, na hipótese prevista no§ J, do artigo 
211 desta Resolução. 

V - da existência de recursos, mediante solicitação à Subsecretaria Fi
nanceira, necess~rios ao provimento por A!lccnsào Funcional, nos termos do 
artigo li desta Resolução. 

ParAgrafo único. Os levantamentos previstos neste anigo serão reali
zados com base nas situações existentes no dia )9 de junho de cada ano. 

Art, 14. A Ascensão Funcional será cfetivadn mediante Ato do Presi
dente do Senado Federal, nos termos do artigo 52. n9 38, do Regimento ln
terno do Senado Federal, devendo ser publicado no Diário do Congresso Na
cional, Seção 11, até o dia Jl do més de julho de cada ano, 

Parágrafo único. O processo, para o ato de que trata este artig.:> será 
encaminhado ao Presidente do Senado Federal, com pazccer do Conselho de 
Administração, por intermédio do Primeiro·Secrctârio da Comissão Dircto
ra. 

CAPITULO IlJ 

Do Desempenho e da Progressio 
Funcionais c do Aumento por Mérito 

Seção l 

DiJposições Grrais 

Art. 15. A Progressão Funcional consiste na elevação do servidor à 
classe imc:Jiutarnentc superior it que pertcnçu dentro da respectiva Categoria 
Funcional, c:(ccruadn tt hipótese do parúgrafo único deste artigo, 

l'ar:.~raftl único. floder!t ocorrer Progressão Funcional, cm até mctu~ 
de da~ v:\~a~ da Cla~~e iniciul das Calcgorius de Técnico Lcgisl::t1ivo c de 'fa. 

quígrufo Legislativo, dos intcgmntes da Classe linal du Cntegoria de Assis
tente Legislativo, satisfeitos o grau de escolaridade superior estabelecido 
parn a nova Cutcgorin; a habilitação cm treinamento especffico, u ser disd· 
p!inada mcdi::tntt: Ato dn Comissàtl Diretora; c a sistcml!.tica da avnliaçào de 
desempenho prevista nesta Resoluçiío. arredondando-se em favor da pro
grcs!iiw <IS frações que venham a ocorrer. 

Art. 16. O Aumento por Mérito consiste na movimentação do servi· 
dor da referência cm que se t:ncontra para u imcdintumcnte superior, dentro 
da mesmu classe. 

Art, 17. Concorrerão à Progressão Funcional e uo Aumento por 
Mêrito, no respectivo Quadro ou Tabela, os servidores integrantes do Qua
dro Permanente e da Tabela Permunente, mediante processo selctivo de uvu
Jiução do desempenho funcional, de acordo com as prescrições estabelecidas 
nc:st;l Resolução, c atendidos os seguintes requisitos básicos: 

I - interstício; 
11 - grau de escolaridade, habilitação profissional e formação técnica 

cspcchllizadu, upurados no dio1 ]Y de abril ou I~' de agosto de cada ano. 
Art. IS, O interstí~o paru a Progressão Funcional e Aumento por 

Mérito é de 12 (doze) me.~es c será computado cm perfodos corridos indivi
duais, considerando-se interrompido nos seguintes casos: 

I - licença com perda de vencimento; 
II - susr-::nsilo disciplinar ou preventiva; 
III -suspensão de contrato de trabalho, salvo se cm gozo de uudlio· 

doença; 
IV- afastamento, com ou sem ânus pura o Senado Federal, para pres

tar st:rviços não considerados expressamente relevantes pela Comissão Dire
tora, em outros órgãos públicos, exercer mandato elctivo ou desempenhar 
missões estranhas ao Senado, 

V- for condenado pela Justiça Comum com a pena por tempo inferior 
a 2 (doi:>) anos, por crime que não implique a perda do cargo ou função 
pública. 

9 IY Consideram·se períodos corridos, para os lins deste urtigo, os 
contados de d<Jta a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo. 

~ 211 Será restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela 
decorrentes, a partir da data em que se verificou o afastamento do servidor, 
nu hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso, ali considera
do, licar apurada a improcedência da penalidade aplicada c, no segundo, se 
verificar que a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão. 

Art. 19. O cômputo de cada interstício começará: 
l -nos ca.~os de Progressão Funcional ou de Aumento por Mé:rito, a 

partir do primeiro diu do mês de abril ou de agosto antecedente à data dos 
respectivos atas que efctivaram a movimentaçüo. 

II- nos casos de nomeação, admissão ou Ascensão Funcional, a partir 
do primeiro dia do mês de abril ou agosto após o exercício; 

III- nos casos de interrupção ocorrida nos termos do art. 18 desta Re
solução, a partir do primeiro dia do mês de abril ou agosto subseqUente à 
reassunção do exerclcio, desprezado o período anterior, 

Art. 20, Será considerado, para todos os efeitos, como se tivesse obti
do a Progressão Funciona! ou o Aumento por Mérito que lhe cabia, o servi
dor que se aposentar ou falecer sem que tenha sido expedido o corrcspon· 
dente ato, 

Art. 21. As progressões funcionais ou os aumentos por mérito serão 
efetivudos nos meses de julho c novembro, mediante ato do Presidente do Se~ 
nado Federal, na forma do'art. 52, n9 38, do Regimento Interno, com efeitos 
financeiros a partir do primeiro dia dos referidos meses, 

Seção ll 

Do Desempenho Funcional 

Art. 22. A avaliação do desempenho funcional do servidor constitui o 
requisito bllsico pura n concessão du Progressão Funcional c do Aumento 
por Mérito. 

Art. 23. A avaliação de desempenho fur-se·à por níveis de direção, re· 
sultnndo da média apurada no ccnceito linal, obscrvando·se o disposto nos 
itens seguintes: 

I - os titulares de órgãos diretamcntc subordinados r. Comissão Dire· 
tora serão avaliados pelo Presidente do Senado Federal; 

11- os titulurcs de Secretarias, Subsecretarias, Serviços, Scçõcs c o pcs~ 
soai de gabinete di reta mente subordinados à Dirctorin·Gernl serão avaliados 
pelo Dirctor-Gernl; 

III - os titulares de Subsecretnriu, Scrviço'i, Scções c o pessoal de gubi
netc diretumente subordinndos h Sccreturin·Geral da Mesu, à Assessoria, li 
Sccreturi01 de DivulguçilD c Relações Púh!h:as c ?t Consultoriu-Gcral, scriio 
avuliudos, cm cudu cuso, rcspt:ctivamcntc pelo Secret!lrio-Geral du Mesu, 
pelo Dirctor du Assessoria, pdn Dirctur da Sccrcturiu de Divul)l:HÇào c R c· 
lucõcs Públicas e pelo c~.~nsultor-Gcr~d: 
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IV- us titulurcs de Serviços, Scçõc:s c o pessoal de gabinete dirctamcn
tc subordinados :1 Sub!!ccrctarias !!eriJo avaliados, cm c:tda ca~o, pelos res
pectivos Dirctorcs de Subsecretaria; 

V - os titulares de Seçõcs diretamente subordinadas a Serviços serào 
uvuliados pelos respectivos Chefes de Serviço; 

VI- os servidores não compreendidos nas disposições dos itens ante
riores sert10 avaliados: 

a) pdos titulares de cargos de direçào a que estejam dirctamcnte subor
dinudos; 

b) pelos respectivos titulares, na hipótese de lotação cm gabinete de Se
nador. 

Art. 24. A av<.~liaçào do desempenho será representada pelo resultado 
dos fatores relacionados na ''Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho 
Funcional" a ser distribuída pela Subsecretaria de Pessoal, tendo cm vista: 

I - a competência e eficiência na c:xecuÇà-Õ daSlàrc-fas; 
li - a atuação do servidor em relação ao grupo de trabalho a que per-

tença: 
III- o comportamento funcional individual do servidor: 
IV - a assiduidade c pontualidade horária; 
V - os atributos de capacidade mediante habilitação em cursos. 
§ 1~ A assiduidade será determinada, durante a permanência do servi

dor na Classe, pelo tempo de efetivo exercício, sendo computado I (um) pon
to negativo para cada falta. 

§ ,29 A impontualidade horária será determinada com base nos ho
rários de entrada c saída, atribuindo-se a cada grupo de 3 (três) faltas I (um) 
ponto negutivo. 

~ 39 Serão utribuidos pontos negativos u cada indisciplina praticad<~ 
pelo servidor, da seguinte forma: 

I - rcpreecnsào - 2 pontos 
11 - suspensão - 3 Pontos 
III - destituiçuo de função- lU pontos 
§ 49 Os pontos negativos a que se referem os parágrafos anteriores rc

sutt:lrão de levantamentos cfetuados pela Subsecretaria de Pessoal c serão 
consignados na parte das condições complementares de cada Ficha Semcs
trul de Avaliação de Desempenho Funcional, abrangendo o respectivo perfo
do. 

Art. .25. A Subsecretaria de Pessoal providenciarA, mediante publi
cação no Boletim de Pessoal, no último dia dos meses de abril e agosto, com 
vistóls à Progressão Funcional c o Aumento por Mérito a serem cfetivados 
nos meses de julho e novembro, respectivumente, os seguintes levantamen
tos: 

I -a rclólçào de v01gas disponíveis, em cada Classe, para Progresso Fun· 
cional; 

11 -a relação dos servidores que concorrem ao Aumento por Mérito; 
III - a relação dos classificóldos para Progressão Funcional; 
IV - a relação dos que não podem concorrer h Progressão Funcional 

ou ao Aumc;nto por Mérito, com indicaçiio do motivo. 
V- a relação dos servidores que cumpriram o grau de escolaridade e 

foram considerudos habilitados no treinamento pura progressão de que trata 
o parágrafo único do art. 15 desta Resolução. 

VI - a relação do tempo de serviço no Senado Federal, no Serviço 
Público Federal e no Serviço Público. 

Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste urtigo serão reali
zados com base nas situações existentes no dias I' de abril c i' de agosto, 
para efeito da Progressão Funcional c do Aumento por Mérito, a serem efe
tivudos nos meses de novembro e julho, respectivamente, 

Art. 26. A avaliação de desempenho rcsultarli da média aritmética 
dos índices de merecimento obtidos nos dois semestres imediatamente ante
riores !I apumçào, na forma dos fatores e critêrios expressos no AneJ;O desta 
Resolução, e escalonada nos conceitos: 

I- Regular- (de I a lO pontos) 
11 - Bom - (de li a 20 pontos) 
III - Muito Bom- (de 21 a 30 pontos) 
l)ur~grafo único. Jndice de merecimento é a soma algébrica dos pon

tos atribufdos uo servidor durante o semestre a que se refere a Ficha Semes .. 
trut de Avaliução de Desempenho Funcional. 

Art. 27. O servidor que, 'lO pcrrodo de 12 (doze) meses, obtiver con
ceito médio Rt·~ular nas duas uvuliuçàcs semestrais consecutivas, nUa pode
r[! concorrer it ProRresstto Funcional ou Aumento por mérito, ficando obri· 
g01do a cumprir, em conseqUencJu, mterstlCIO de 24lvtnte c quutro) meses, ou 
seja, por mais 12 (doze) meses, upós o que somente poderá concorrer se obti
ver, nas avaliações desse interstício de 24 (vinte e qu;1tro) meses, mêdiu arit
mética igual ou superior uo conceito llom. 

Jlarúgrufo ún~. Se, em ruzào do disposto r1cste urtigo, ou por qual
quer outro mntiVll, deixar de ser prnvidu vaga da du~1se destinudu à Progrcs-

srw Funcional, licará ela <ICUmuluda para u Progressão Funcional seguinte. 
Art, 2H, Ocorrendo u movimentução do servidor no pcrfodo da ava* 

li;tçlio de descmpc:nho, de que resulte subordinução di reta a outru chefia, ser· 
thc·ú utribuidu avaliação pelo Chefe u que, no mesmo período, esteve subor
dinado por mais tempo. 

Art. 29. Da avaliaçüo de desempenho quanto ao mérito caberá pedi· 
do de reconsideração à própria uutoridudc lJUtora e à Comissão Dirctora, em 
grau de recurso. 

Art. 30. Ao servidor que, à época da avaliaçilo, estiver afastado do 
serviço por mais da metade do período, por motivo de acidente em serviço, 
utacado de doença profissional ou acometido de moléstia grave, devidamen
te comprovada em inspeçào médica, serfl atribuído o conceito dil última ava
liação. 

1\rt. 31. Os servidores postos à disposição de outros órgãos da Admi
nistraçào Pública, com ou sem ónus para o Senado Federal, para o desempe
nho de funções consideradas relevantes pela Comissão Diretora, nos respcc· 
tivos atas, poderilo ser avaliados pelo órgão em que estejam eretivumentc 
prestando serviços, atribuindo-se-lhes, em qualquer hipótese de desatendi
menta u essu providência ou atraso na restituição, em tempo hábil, da ficha 
de desempenho, o conceito du última avaliação. 

Art. 32. Somente serão avaliados os ocupantes de cargos do Grupo
Direçüo e Assessoramento Superiores que sejam titulares de cargo efetivo, 
integrante do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Art. 33. Será publicada, no Boletim do Pessoal, a lista geral de classi
licaçào organizada pela Subsecretaria de pessoal e aprovada pelo Conselho 
de Administraçào. 

§ f9 O servidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de Pes
soal, da respectiva classificaçào, no prazo de 5 (dnco) dias úteis, contado da 
data da publicação de que trata este artigo, devendo a reclamaçilo ser infor
mada dentro de 5 (cinco) dias da sua interposição. 

g 2'? Instruido o processo, na forma do parágrafo anterior, a Subsecre
taria de Pessoal o enc01minhará ao Dirctor-Geral, para apreciação do Conse
lho de Administração, até o último dia dos meses de maio e setembro. 

§ J9 Considerada procedente a reclamação do servidor pelo Conselho 
de Administração, a este compete determinar, de imediato, a inclusão do rc~ 
clamante no devido lugar da lista gcrOJI de classificação. 

Seçào III 
Da Progressão Funcional 

Art. 34. Para efeito da Progressão Funcional, a estrutura das Catego
rias Funcionais, com vista à fixação da lotação das respectivas Classes, será a 
seguinte: 

I - nas Categorias compostas dr: 3 (tri:s) Classes: 
Classe Especial - lU% 
Classe "B" - 35% 
ClaS>e "A" - 55% 

li- nas Categorias compostas de 4 (quatro) Classes: 

Classe Especial - I U% 
Classe "C" - 20% 
Classe "8" - 30% 
Classe ''A" - 40% 

III - nas Categorias compostas de 5 (cinco) Classes: 

Classe Especial - lU% 
Classe "D" - 15% 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 25% 
Classe ''A"- 30% 

I V - nas Categorias onde nilo hà Classe Especial: 

Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 3U% 
Classe "A" - SU% 

9 f9 Os percentuais especificados neste urtigo incidirilo sobre a lo
tacão fixadu pura a Categoria Funcional, englobados, pura esse efeito, o 
Quadro Permanente c u Tabela Permanente do Senado Federal. 

§ 2Y O cálculo dos percentuais estabelecidos neste urtigo começar{! 
pclu Classe inicial, seguindo-se as demais, dcsprezudas us frações que, soma
dus, serão acrescidas à lotação da Classe final. 

§ JY Nos ca'ios cm que a lotação globul dn Cutegoria seja insuliciente 
para compor us Uus respectivas Classes, nu forma deste Mtigo, os correspon
dcntt:s percc:ntuais scri'.ll cl1l!sideratJos como limites múximos. 
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~ 49 Qualquer nlteruçi\o nu lowçno global das Categorias Funcionai~ 
somente poderá ser objeto de encaminhamento se comprovada a existênciu 
de recursos orçamentários suficientes c adequados no próprio exercício. 

Art. 35, Para efeito de Progressão Funcional, abre-se a vaga originária 
na data: 

I - do falecimento do servidor: 
li - da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir o servi-

dor; ' 
lll - da rescisão do contrato de trabalho; 
IV - da vigência do ato de Progressão ou Asccnsilo Funcional; 
V- da publicação do preceito legal que crinr cnrgo ou da decisão que 

instituir emprego. 
§ '1 9 Abrindo-se as vagas originárias cm uma Categoria Funcional, se· 

rào consideradas abertas, na mesma data, todas as decorrentes de seu provi
mento. 

§ 2' Para efeito de Progressão Funcional, as vagas existentes ou que 
venham a ocorrer, bem' assim os vagos previstos na lotação das Classes das 
Categorias Funcionais, serão considerados, indistintamente, no Quadro Per
manente ou na Tabela Permanente do Senado Federal, observado o regime 
jurídico do servidor c os limites de provimento estabelecidos nesta Reso· 
lução. 

Art. 36. A Progressão Funcional será concedida no servidor que obti· 
ver, no período de 12 (doze) meses, nas duas 61timas avaliações semestrais de 
desempenho, conceito médio Bom, no mínimo, observada a ordem de clas
sificação c atendido, quando for o caso, o disposto no parAgrafo único do 
art. 15 desta Resolução. 

Art. 37. Na Progressão Funqional, ocorrendo empate na classificação 
re~ultante das avaliações periódicas, este scrâ resolvido, sucessivamente. cm 
favor do servidor: 

I- que haja ingressado no Senado Federal mediante concurso público 
de provas ou de provas c títulos espccffico para o cargo que ocupe ou de ati· 
vidadc: semelhante; 

li -que haja ingressado no Serviço P6blico Federal mediante concurso 
público de provas ou de provas c titulas para cargo de atividadcs iguais ou 
semelhantes.; 

III -que haja ingressado no Serviço Público mediante concurso públi
co de provas ou de provas e títulos.; 

IV - que tiver obtido maior número de pontos cm cada uma das ava
liações que imediatamente antecederam as 2 (duas) últimas; 

V -que tiver ingressado hll mais tempo no serviÇo do Senado Federal; 
VI- que tiver ingressado há mais tempo na Categoria Funcional, no 

Senado Federal; 
VIl- que tiver ingressado hã mais tempo no Serviço Público Federal; 
VIII- que tiver ingressado hli mais tempo no Serviço Público; 
IX ....: que for mais idoso; c 
X - que tiver maior prole. 
§ I• Para a apuração do sttimo c oitavo crit!rios de desempate, scrli 

considerado o tempo cm que o servidor se encontrava vinculado no Serviço 
Público Federal e ao Serviço Público, respectivamente, desde as datas da no
meação ou admissão, sem qualquer dedução na contagem. 

§ 2'> Considera-se concuno público de provu ou de provas c Utulos (art. 
97, § 1•, da Constituiçilo), para efeito dos números I, 11 e UI dcslc artigo, o 
realizado de acordo com as normas cspeclficas aplicadas lt espécie no ãmbito 
da Administração Pública. 

Art. 38. O servidor que fizer jus à Progressão Funcional serli elevado à 
classe imediatamente superior à que pertença, na respectiva Categoria Fun· 
cional, ou, na hipótese do parAgrafo único do art. IS desta Resolução, à clas
se integrante das categorias ali indicadas, por uma das seguintes formas: 

I- ocupando vaga originAria ou decorrente na Classe para a.qual ocor· 
rcu a progrcssi!.o; ou 

11 - levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou emprego, ob· 
scrvado o limite da lotação da Classe, fixado na forma do art. 34 desta Rcso· 
luçio, 

§ 19 O servidor serlllocalizado na referência inicial da Classe a que 
passar a pertencer cm decorrência da pro~rcssi!.o, salvo qua!ldo jll situado cm 
referência igual ou superior, caso cm que a respectiva localizaçi!.o rar-sc·ll na 
referência, que, integrando a estrUtura da nova categoria, seja a superior 
mais próxima da cm que estiver colocado no momento d11 progrcssi!.o. 

§ 2• A aplicação da hipótese prevista no item 11 deste urtigo depende
rã de recursos orçamcntlirios próprios para atender h despesa com u Progrcs· 
sD.o Funciono!. 

Scçuo IV 
Do Aumento por Méri10 

Art. 39. Obse~vndas us épocas pr6prins, estabelecidas nesta Rcso· 
luçào, os Aumentos por Mérito scrfto concedidos aUtomaticamente ao servi
dor que tenha obtido, nas duns últimas avaliações semestrais de descmpt:· 
nho, conceito médio, igual ou superior a Bom. 

§ I• Em qualquer hipótese, o Aumento por Mérito só podcrâ atingir, 
cm cada época, até 70% (setenta por cento) do total dos integrantes da Classe 
concor.rcntc, observadas, para esse efeito, a respectiva classificaçllo de de· 
scmrenho c normas de desempate previstas no nrt. 37 desta Rcsoluçi!.o. 

§ 2• Verificando-se resultado fracionlirio na aplicação do pcrccntuul 
referido no parágrafo anterior, far-sc·ll aproximação para maior. 

Art. 40. Os requisitos ncccssârios à obtenção du Aumento por Mérito, 
inclusive o interstício, serão os mesmos previstos para Progressão Funcional. 

CAPITULO IV 
Du Dlsposlçae. Gerais e TransiJórlas 

Art. 41. Na primeira aplicação desta Resolução, serão dispensados o 
intcrstfcio c a avaliação do desempenho funcional de que trata o art. 17 desta 
Resolução, fazendo jus à Progressão Funcional ou Aumento por Mérito to· 
dos os servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos na adminis· 
traçào do Senado Federal, nos termos das dirctrizcs fixadas pela Lei n' 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, c legislação complementar especifica na 
forma das tabelas c relações nominais a serem aprovadas por Ato da Com is· 
sào Dirctora. 

Parãgrafo único. Na aplicaçao do disposto neste artigo à hipótese do 
parágrafo único do artigo IS desta Resolução, ficarão servidor dispensado 
de habilitação cm treinamento, quanto à progressão para a categoria de 
Técnico Legislativo, mantida, porém, a exigência do gra~ de .escolaridade. 

Art, 42. Os efeitos das primeiras Progressões FunCionaiS c Aumento 
por Mérito vigoram a partir da data da publicayi!.o desta Rcsolu.wào. 

te. 

Art. 43. Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 44. Revogam-se as disposições cm contrário. 
Senado Federal, 18 de junho de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidcn· 

ANEXOS 

-Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho Funcional 

-Fatores Complementares 

- Avaliaçilo Final 

ANEXO 
Ficha Semeslral de AYallaçlo de Desempenho Fu11<lonal 

Período ______ Semestre_ __________ _ 

Nom•-----------------------
Cargo ___________________ _ 

Função ________________________________ ___ 

A- FATORES ESSENCIAIS 

I - Qualldad• d• Trabalho: 

a) rq:ular 

O os trabalhos, algumas vezes, oferecem subsídios às autoridades 
superiores. 

b) boo 

O os trabalhos quase sempre oferecem bons subsídios hs autori
dades superiores. 

c) mullo boa 

O os trabalhos si!.o sempre bem fundumentados, merecendo apre
ciação favorável das autoridades supcriorc~1 inclusive sobre os 
judiciosos subsídios c sugestões apresentados. 

2- Coop.raçdo 

1) regular 

O às vezes coopcru com os chefes c colegas, revelando interesse 
por algumas tarefas do grupo. 

~'"'"""·--.:.- ... _.... ~--.:.::'":~'f~ ...... -----------··--~1..-..:l..,._,_ _____________ _ 
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h) bou 

f _I munt~m bom relacionamento funcional com chefes c colegas, 
revelando hubitual cooperação c interesse nos trabalhos do 
grupo. 

c) muito bon 

O mantém excepcional relacionamento funcional com os chefes c 
colegas, auxiliando-os permanentemente na execução dos seus 
trabalhos e participando, por iniciativa própria, das tarefas do 
grupo. 

3- Adaptação às funções: 

a) regular 

O algumas vezes se interessa pelo cxcrcfcio de suas funções c pela 
melhoria de seus conhecimentos técnicos. 

b) boa 

O mostra-se medianamente interessado no bom desempenho de 
suas funções, revelando iniciativa na melhoria de seus conheci
mentos técnicos, 

c) mullo boa 

O revela-se permanentemente interessado no aperfeiçoamento 
dos seus trabalhos, procurando desenvolver métodos de exe
cução c oferecendo sugestões técnicas para tal fim. 

4- Compreensão dos Deveres: 

a) regular 

O atende, com relutância, às recomendações superiores, 
b) boa 

O atende às recomendações superiores, p,rocurando seguir a 
orientação técnica recebida, 

c) muito boa 

D atende, com espírito de cooperação, às recomendações supe
riores, empenhando-se no aprimoramento de sua execução, su
gerindo medidas de melhoria de sua e•cqUibilidadc. 

5- Aperfeiçoamtnlo Funcional: 

I - Para aplicação unicamente às Categorias dos Grupos-Apoio Legislativo 
e Serviços Auxiliares: 

a) regular 

D curso de J9 grau - I ponto 

b) bom 

D curso de 2• grau - l pontos 

c) multo bom 

D curso superior - 6 pontos 

11 - Para aplicação unicamente às Categorias do Grupo-Outras Atividadcs 
de Nível Superior: 

a) regular 

O curso de especialização 

b) bom 

D curso de cspecializaçüo relativo às atribuições do cargo 

c) multo bom 

D curso de doutorado ou mestrado 

III - Pura uplicaçi\o unicamente às Categorias do Grupo Artesanato: 
a) rc.•gular 

O certificado de habilitação profissional nilo relacionado com as 
atribuições do cargo 

h) bum 

Ll certilicudo de hubilituçilo profissional relacionado com as atri· 
buiçàes do cargo 

c) mullo born 

[_:_] diploma de Técnico relacionado com us utribuicàcs do cargo 

Obs.: Falor S- Este fator será unicamente preenchido pela Subsecre· 
La ria de Pessoal, tendo cm cont11 apenas os cursos averbados no assentamen
to individual do servidor. 

(Data, assinatura c cargo da autoridnde avaliadora) 

B- FATORES COMPLEMENTARES 
(Apurado• pela Sub,.cretaria de p.,..al) 

Condições 

I- Falta de assidui
dade ......... 

11 -lmpontualidadc 
horãria (entra· 
das tardias ou 
sa(das ante· 
cipadao) .... .. 

III - Repreensão .. . 
IV - Suspensão ... . 
V - Destituição de 

funçilo ....... 

Falta: 

Grupo de três: 
Repreensão: 
Suspensão: 
Dcotituiçiio 
de função: 

N• de Unidades 

I ponto ..... 

ponto , .... 
2 pontos 
3 pontos .... 

lO pontos ..... 

Totol de Pontos ................................. . 

-Fatores essenciais .............. , . , . . + pontos 
- Fatores complementares •. , , . , , . , .. , . . • pontos 

lndice de merecimento ....... , . , .. , .. , .... , . , .. 

Pontoo 

(Data, assinatura c cargo do servidor que fez as anotaçõc.~) 
Visto cm --de de ____ _ 

(Dirctor da Subsecretaria de Pessoal) 

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÀO 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA SEMESTRAL 
DE A V ALIAÇÀO DE DESEMPENHO 

I -Cada fator deverâ ser considerado h base do comportamento funcional 
durunte o semestre a que corresponder a Ficha. 

II- Após a anâlisc de cada ratar, a autoridade prccnchcr6 o quesito, assi· 
nalando, com um X, dentro do quadrado respectivo. 

III- A autoridade devcr6 atentar para a circunstância de que o preenchi
mento de quesito não se pode chocar com o de outro ou outros, guar
dando a devida harmonia c cquillbrio do julgamento. 

IV- O julgamento deve ser justo c imp11rcial, a fim de não ocasionar injusti
ficável igualdade ou desigualdade entre servidores integrantes da mes
ma classe, 

Fatores 

I -Qualidade de trabalho 
2- Cooperaçi'lo 
3 -Adaptação às funções 
4- Compreensão dos Deveres 
5- Aperfeiçoamento Funcional 

Regular 
Dom 
M. Dom 

I ponto 
3 pontos 
6 ('lontos 

----·------~ 
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Grau AVALIAÇÃO FINAL (ART. 27) 

Regular Bom M.Bom Conceito 
Fatores Ponlo!i Concdtos 

2 I~' Sc:mcstrc: 

3 
lndice de mcrc:cimcnto 

211 Semestre: 
lndicc de mc:rccimento 

5 

Soma Conceito Final 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 95• SESSÀO, EM 18 DE JUNHO DE 1979 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.1.1 - Re<juerlmentos 

- N•s 197 a 199/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, respectivamente, 
das seguintes matérias: 

-discurso do Presidente João Baptista de Figueiredo no encerra
mento do Fórum das Américas, cm Silo Pauloj 

-discurso proferido pelo Presidente João Baptista de Figueiredo, 
cm São Paulo, quando do recebimento do Título de Presidente Hono
rário da Sociedade Rural Brasileira: c 

-do discurso proferido pelo Brigadeiro Eduardo Gomes, durante a 
comemoração do 481' aniversário do Correio Aéreo Nacional- CAN, na 
Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. 

l.l.l - Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEV/DES- Manifestaçno de pesar pelo 
falecimento do Dr. Plácido Castelo, ex·Govcrnador do Estado do Ceará. 

SENADOR ALMIR PINTO- Atividadcs assistcnciais desenvolvi· 
das pela Casa do Ccarã, cm Brasilia. 

SENADOR LU/Z CAVALCANTE- Frustraçno em previsões fei· 
tas por autoridades governamentais quanto à auto-suficiência do País cm 
petróleo. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 192/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa· 
rinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alfnca c, do Regimen· 
to Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n• 28/79 (n• 5.765/78, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena 
- CODEBAR, c dll outras providências. Apro•odo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 47 /79-Complcmcntar, de autoria 
do Sr. Senador Franco Montara, que altera a Lei Complementar n~' 25, 
de 2 de julho de 1975, paru permitir o pagamento da verbo de reprcscn· 
taçho aos Presidentes das Câmaras Municipais. Votaçio adiada por falta 
de quorum, após usar da palavra o Sr. Jnrbas Passarinho. 

-Requerimento n~' 185/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bene
vidcs, pelo Liderança do M DB, solicitando, nos termos do an, 371, allnea 
c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Scnudo n'~ 
247/77, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a uplicaç!o dos 
recursos do Fundo de ParticipuçUo dos Municípios, e dú outrns providên· 
cius. Vornçilo Mdlada por falta de quorum. 

"··'''"' ... ;;: ... , .. _, __ " ______ ,_.,.~-~-------·----

- Requerimento n• 186/79, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, 
pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Re.solução n~' 17/79, que 
altera o Regimento Interno do Senado Federal. Votoçio llflodo por falta 
de quorum. 

-Requerimento n' 191/79, de autoria do Sr. Senador Passos Pôrto, 
solicitando a retirada, cm carâtcr definitivo, do Projeto de Resolução n~' 
JUj79, de sua autoria, determinando que os atuais Sccretârios Parlamcn· 
tares sejum incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, c dá ou· 
Iras providências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 305/77-Complemcntar, de autoria 
do Sr. Senador Itamar Franco, que dá nova rcdaçi\o aos§§ 211, 3~', 41' c 51', 
e ~crcscenta parágrafos (antigos c novos) à Lei n~' 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 (Código Tributário Nacional). Apreciaçno preliminar da consti· 
tucionalidade. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 104/77, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doaçàu de terras aos ex· 
combatentes da FEB. Votoçio adlodo por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 106/79, de autoria do Sr. Senador 
Aloysio atü~es, que alter;; o art. 134, inciso Jl, do Código Civil Brasilei· 
ro. Votaçio adlodo por falta de quoruin. 

- Projeto de Lei do Senado n• 72/79, de autoria do Sr. Senador 
Oresles Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 13• salário. (Apre· 
ciaçào preliminar da constitucionalidade.) Votoçio odloda por falta de 
quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR AGENOR MARIA- Noticias veiculadas cm órgno da 
Imprensa, sobre a redução do preço do leite cm detrimento de sua taxa de 
gordura. Descumprimento pelo Banco do Brasil, de disposição do Conse
lho de Desenvolvimento Económico, que determina aos bancos a conccs
silo de empréstimos aos agricultores nordestinos. 

SENADOR LÀZARO BARBOZA - Presença no Casa Jc Hdercs 
municipais da região Norte do Estudo de Goitas, 

1.5- DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÀO. ENCERRAMENTO 

l- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÀO ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Evcl6sio Vieira, proFerido na sessno de 15·6· 79, 

3- ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIJJERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 95\1 SESSÃO, EM 18 DE JUNHO DE 1979 
1\1 Sessão Legislativa Ordinária, da 9\1 Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SéNADORES: 

Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Chaves-Gabriel Her· 
mes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocquc
José Sarncy- Bernardino Viana- Helvrdio Nunes- Almir Pinto- José 
lins- Mauro Bencvidcs- Agcnor Maria- Cunha Lima- Nilo Coelho 
- Lourival Baptista- Luiz Viana- Benedito Ferreira- L:'izaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença ucusa o 
comparecimento de 20 Srs. Senadores, Havendo número rcgimcntal,dcclaro 
aberta a sessno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secret:'irio. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 197, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do discurso do Presidente João Baptista Fi· 
gueircdo, no encerramento do Forum das Américas, no dia 13 de junho, no 
Palflcio das Convenções do Parque Anhembi, em São Paulo. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1979. - Lour!Yal Baptl•ra. 

REQUERIMENTO N• 198, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Presidente João 
Baptista Figueiredo, cm Silo Paulo, quando do recebimento do Titulo de 
Presidente Honorluio da Sociedade Rural Brasileira. 

Sola das Sessões, 18 de junho de 1979.- Lourlnl Bopllslo. 

REQUERIMENTO N• 199, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Brigadeiro Eduar
do Gomes, durante a comemoração do 489 aniversArio do Correio Aéreo 
Nacional - CAN no último dia 12, na Base A~rca do Galeão, no Rio de Ja. 
neiro. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1979. - Lourhol Bopllslo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos que vêm de 
ser lidos serão publicados c submetidos ao exame da Comissão Diretora nos 
termos regimentais. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mauro Bcncvidcs. 
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.) 

- Sr. Prc5idcnlc, Srs. Senadores: · 
A vida pública cearense vem de sofrer perda irrcpar6vel, com o faleci· 

mento9 ontem ocorrido, cm Fortaleza, do Dr. Plllcido Aderaldo Castelo, ex· 
Governador do Estado c figura de excepcional projeção nos circulas sociais, 
politicas, administrativos c culturais do Nordeste. 

Nascido cm Mombaça, no ano de 1906, o cx·Chcfc do Executivo alcn· 
curino colou grau em Ciências Jurldicas na turma de 1930 de nossa tradicio· 
nal Faculdade de Direito, exercendo, ao lado da advocacia, o magistério c o 
jornalismo, revelando o seu talento privilegiado c not6vel espírito público. 

Deputado Estadual pela Ligu Eleitoral Cat61ica cm 1935, vezes segui· 
dos, upós a rcdemocratizaçlio, viu-se reeleito para u Assembléia Legislativa, 
como integrante dus hostes do Partido Social Progrcssi!ita, cntlio liderado 
pelo seu velho amigo, o ex-Senador Olavo Oliveira. 

No governo de Menezes Pimentcl, P16cido Castelo ascendeu b Prcsidên· 
ciu do recém·criudo Instituto de Previdência do Estado do Ceur6., emprecn· 
dendo gesti\o auspiciosa, assinalada por expressivas realizações cm favor do 
funcionalismo público daquela Unidade Federada. 

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

O SR. MAURO DENEVIDES (MOO- CE)- Com todo o pmcr, 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almlr Plnro (ARENA- CE)- Nohrc Senador Mauro Bcncvi· 
des, ontem à noite, recebi cm minha residência, telefonema de Fortaleza, 
dando-me a noticia do passamento do nosso estimado c velho companheiro 
Plácido Castelo, vitimado por uma parada cardfaca. Plácido Castelo foi 
aquele hQmcm que todos nós conhecemos, de largueza de coraç~o; intclec· 
tual, chegou ao sodalício Instituto Histórico do Ceará. Durante o seu Gover· 
no, teve ele um cuidado todo especial: conhecendo a vida ccarcnse, 
voltou·se, de preferência, para o sistema penitenciário. Construiu, talvez, 
uma das melhores penitenciArias do Nordeste, que hoje tem o nome de lnsti· 
tuto Penitenciário Paulo Sarasatc. Deixa Plácido Castelo um vácuo, para 
nós, impreenchível pela sua bondade c pelas suas grandes virtudes de homem 
que, na verdade, viveu para seu povo c sua gente. Quero dizer a V. Ex• que, 
hoje pela manhã, tive oportunidade, na reunião do Congresso, de fazer este 
registro fúnebre numa homenagem póstuma àquele que cm vida, na verdade, 
foi um grande cearense. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agradeço a solidaric· 
da de de V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto, a esta homenagem de pesar que 
tributamos, agora, a Plácido Castelo, aquele homem bom c generoso de 
quem fomos companheiros- V, Ex• c eu- durante quatro legislaturas na 
Assembléia Legislativa do Ceará. Na convivência diária nos foi possível afe· 
rir as extraordinârias qualidades que exornavam a personalidade do grand~ 
ccarcnsc ontem desaparecido. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Por duas vezes Secret&rio da Agricultura, o saudoso cocstaduano pro· 

moveu amplo trabalho de incentivo às atividadcs agropastoris, sendo consi· 
dcrado como um dos mais eficientes colaboradores do governador Raul Bar· 
bosa, 

Com a extinção das antigas agremiações, filiou-se à Aliança Renovado· 
ra Nacional, sendo eleito Governador, por via indircta, para o período que 
se iniciou a 12 de setembro de 1966 c teve o seu t~rmino a 15 de março de 
1971. 

A frente dos destinos da terra natal, Pláci-Jo Adcraldo Castelo deixou 
realçados traços indeléveis de sua personalidade, como a simplicidade e a 
modéstia, nunca se envaidecendo pelas culminâncias do Poder. 

Muitas obras de vulto levou a cabo durante o seu mandato, sendo a de 
maior expressão sócio·cconõmica a chamada Estrada do Algodão, para cuja 
construçilo obrevc financiamento Uc d~ milhões de dhlares, junto ao Dcltcc 
Banking, das Bahama•. 

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

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Conc~do o aparte a 
V. Ex•, nobre Senador Agcnor Maria, 

O Sr, A1cnor Morla (MDB - RN)- Desejo cxtcrnar, cm nome da 
Bancada do Rio Grande do Norte, tamb~m os nossos sentimentos de pesar 
pelo desaparecimento do Dr. Plácido Castelo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Agc~or Maria, que traz a solidariedade do Rio Grande do 
Norte a esta manifcstaçilo de pesar pelo desaparecimento, ontem ocorrido, 
do grando ccarcnsc que foi Plllcido Adcraldo Castelo. 

Amigo pessoal do cx-Prcsidcnrc Humberto Castcllo Branco c colega de 
turma de Paulo Snrasatc, P16cido Castelo a eles deveu a sua indicação para o 
cargo de governador, cm razilo dos seus méritos pessoais c do perfeito co· 
nhccimcnto que sempre deixou patente de todos os problemas com que se 
defrontava o Ceurú. 

Como escritor de norneada1 clegeu·sc pura o Academia Ccarcnsc deLe· 
trus, pertencendo, igualmente, ao vetusto Instituto do Ceur6., sendo autor de 
numerosos trabalhos entre os quais a Hisl6ria da Educação no Crarâ. mcn· 
cionudu obrisatoriamcntc por quantos desejam conhecer de perto us v6.rias 
ctupus do desenvolvimento educacional no nosso Estudo. 

O Sr. Adalberto Sena (M DB - A C) - Permite V, Ex• um upurtc? 

O SR. MAURO DENEVIDES (MOO - CE)- Concedo o upurtc u 
V. Ex•, nobre Senador Adalberto Scnu. 
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O Sr. ,\dalbcrlo Scnu (M DB- AC)- NJ.o h [I ucontccimc:nto que vc
nhu ferir~~ sensibilidade do ccarensc: que ni\o repercuta também sobre a scn· 
sihilid;Jdc dns ;H.:rcan11S e V, E.x• si.lhc as TlllÕcs disso. Portanto, quero, cm 
nome da B;Jncada do Acre.: aqui n•~ Senado, e cm nome: do povo acrc:uno, 
solid:Jrilar-mc: com essa manifcstaçi\o de: V, Ex' 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Expresso a V. Ex•, 
nohrc Sen:.1dor Adalbc:rto ScnJ, os meus ugradedmentos pela sua intcr· 
vcnçào, ;linda mais porque fal questUo de: ressaltar, nessa homenagem de pc· 
s:1r :.1 Plúcido C:tstclo, os vínculos que sempre uniram os ce:.!Tenses c acreu
lhls, 

Como parlamenwr dos mais brilhantes, u puJavra de Plácido Aderaldo 
Castelo cr~1 ouvida com admiração c respeilO, da mesma forma como os ptl· 
rcccn:s emitidos n:1s Comissões Técnicas recebium u irrestrita chancela de 
s::us ll:.m:s. 

No Tribunal de Contas do Estudo, que integrou por alguns unos. 
de~t:.Jcou-sc por uma :uuaçào permanente cm defesa do putrimónio público. 
levando piiru aquela Corte Especializada a sua cxpcri~nciu adquirida es~c· 
cialmcntc como titular da Pasta da Fazenda. 

Na Escola de Administração, granjeou a estima e confiança dos compn
nhciros de corpo docente c de -;cus discípulos. pontilic:mdo na -cátedru cm ra· 
trio dos abalilados conhecimentos que alicerçou c qut: passou a transmitir a 
':oUCCSSiViiS geraçÕes. 

O Sr. Hehídio Nunes (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)-Ouço o nobre Senador 
Hclvídio Nunes. 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- PI)- Eminente Senador Mauro Be· 
nt:vidcs, procedente do imcrior do Piauí, ao tomar o avião, hoje pela m:mh~. 

tnu Cid<~dc de Teresinu, deu-.ne um amigo a dolorosa notícia do falt:cimento 
do Dr. Plúcido Adcraldo Castelo, e nos jornais cearenses, que o uvii\o condu
lia, li com dl!lulhes as homenagens que estavam sendo prestadas pelo povo 
do Ceará no seu ex-Governador, Plácido Aderaldo Castelo. Tive o prazer e :1 
honru de privur, inclusive, da amizade particular do Dr. Plácido Castelo. 
Convivemos dumnte quutro anos nos plenários da SUDENE e pude avaliar 
o seu desejo de trabalhar, o seu propósito de servir à terra c ao povo ccaren· 
ses, Ccrw ocasião, temeroso de que um de seus pleitos não alcançasse vi· 
tória, ele UtiOU, inclusive, de uma arma terrfvel: fez correr na SUDENE que o 
Ceari1 ia trabalhur pela extinçiio daquele órgão, Dentro de mais nlguns di:1s o 
seu rleilo estuvu vitorioso e o Cearú plenamente atendido. Pl{lcido Castt:lo 
cr:~ um homem sobretudo autêntico e neste instante de luto, não apenas paru 
o Ceará. mas paru o Brasil, quero associar-me às homenagens que V. Ex•. 
ilustre representante do Ceará nesta Casa, presta ao eminente, no grande ho
mem ,público que foi Plácido Castelo. Muito obrigado. 

O SR, MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a V, Ex• 
nobre Senador Hclvidio Nunes que, com seu depoimento, enaltece, de forma 
brilhante c merecida, a lisura inesquecível do grande ceurcnsc c ilustre brusi· 
leiro que foi Plúcido Adoraldo Castelo. 

Consorciado com Ou. Netinha Castelo, admirável esposa c müe extrc· 
mosa, lcgou J sua numeros:J prole, de 12 filhos, bem assim aos seus genros c 
noms, exemplos edificantes de probidade e largueza de espírito, recolhendo 
dc toda a nossa comunidade constantes testemunhos de: estima e respeito. 

No Palúcio da Abolição. pnm cujo Salão Nobre foi trasladado o sou 
corpo, desfilarum, à noite de ontem, milhares de pessoas, desejosas de parti· 
lhur dos sentimentos de pesar que enYolvcm todos os segmentos da sociedu· 
de ccarensc:. 

Ao registrar, Sr, Presidente, o desaparecimento de Plúcido Castelo, que
ro tribut:Jr l1quele inolvidável amigo o preito de minha profunda e eterna 
suudade. 

O Ceará jumuis deixará de cultuar a mem6riu imperecível de tno ilusm· 
c dedicado homem p(lblico, cuja inteligência e patriotismo sempre estivernm 
a serviço de todas as grandes causas que constitui rum, ntruvés dos tempos, 
lcg:itim:1s nspiruçõcs dos nossos conterrâneos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinna)- Concedo a pnlavra ao nobre Se· 
nudor Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senudores: 

Nl'lo ter~ivcrsurei em ufirmar, por ser simplesmc::ntc udmirável, u singu
lurlssimu :1titude de um grupo de conterrilneos nLlssos, porque brusileiros nu· 
tos, uo idealiz:1rem l.!m Brusília a cdilicuçi'lo de umu Casa, que de uno ('lar<! 

:mo vem crescendo, tanto n;:1 parte fisicu como nu purtc ílssistcnci:ll: A Cu~a 
do Ccilr~l. 

Plantada n:1 avcnid:t W /5 Norte- Quadra 910- {,Jj ideuli:t.ada c c1>n~· 
truida pelo s:IUdoso Depu tudo ccur.:nsc Chrysanto Moreim d;~ Rocha, que 
de pronto contou com u solidariedade: dos seus colegas de: represt:ntaçào -
Deputados Alvura Lins e Osires Pontes. 

Consideruda de utilidade pública pelos Governos do Distrito Fedem I c 
do Ct:arú, hú conseguido incondicionul apoio de muitos dos congressistas 
brasileiros, que a subvencionam, num inequívoco reconht:cimcnto do seu de
sempenho na áreu da Assistência Social, um parando sob o seu teta benfazcjo 
br;,silciros de todos os quadrantes da Pátria, que, tangidos pelo infortúnio, 
procurum-nu, certos de que scrào acolhidos como criatura humana, com 
aquelu largueza de amor que habita os corações de quantos falem :1quele pa· 
tcrnal ubrigo, 

Sei que muitos dos st:nhores parlamentares bem conht:cem a importante 
obra social, um visitando-a, a maioria por pronunciamentos de purlumenta
rcst ora feitos nu Câmara Federal, pelo ex-Deputado Ernesto Valente c, no
Senado, pelo meu nobre colega c conterrâneo, Senador Mauro Benevides. 

Nào ê sem razão, no entanto, que venho juntar a minha voz à dos com· 
panhciros referidos, e por dois motivos principais: primeiro- recebendo a 
Ca~u do Ceará subvenções generosus dos Srs. Senadores e Deputados, mister 
se fill que tomem conhecimento da aplicação das verbas que a ela destina· 
rum: c, cm Jt!gllndn plano, para terem uma noticia da assistê:nciu que vem sen
do prestada nos diferentes sctores de atividudes a que se propôs executar to· 
dos eles, metas ambiciosas que, com a ajuda de Deus c dos homens de boa 
vont<Jde, vêm-se cancretilando, para gáudio de qunntos responsáveis silo 
pela boa marcha ;.1dministrativa da Casa que: dirigem. 

Para que se tenha idéia dos serviços já impluntados, poderei cit:lr os se
guintes: 

I) Posto de Prew.>nrào do Cãncer- cadastrado na Divisào Nacional do 
Câncer, com 208 atendimentos; 

2) Laboratório de AnãJises Clínicas, Patologia c Citologia, com parte da 
aparelhagem doada pela Fundação Hospitalar, "Exames Laboratório de Pa
tologia Clínica Ltda," -.assinalando 149 atendimentos: 

3) tl.uistência Dentária, com 6 gabinetes dentários c 7 odontólogos, 
nwntidos diretamente pela entidade; mantém uinda a Casa convênio com o 
INAMPS, e o número de atendimentos é de 3.216: 

4) Farmââa- Funciona em convênio com a Central de Medicamentos 
- registrada no Conselho de Farmácia e na Secrctftria de Saúde, adminis
trnda por furmacêutico diplomado. Os atendimentos passuram de 1.489; 

,.jmbulatório: para pequenos atendimentos de emergência, prestando 97 
í.tendimentos; 

5) Departamenro de Educação: 
a) Formação Profissional- convénio com PIPMO. MI, INPS, para 

form:~ção de artífices de pequeno po:'te: cabeleireiro, maquilagem, arte culi
nária, mecãnica de autos, mccãnic.a de freios, de suspensão, cümbio c dife. 
rc:ncial, regulagem de motor, tapeçaria, couro, renda c outros; 

b) Cursos especiais:- Pintura de tela (158 alunos), entalhe em maddra 
(7U alunos); pintura em porcelana (31 alunos) o pintura em tecido (45 alu· 
nos); 

6) Parque Infantil de Recrearão - com Praça de Esportes. 
7) Drpartamento de Assisténc;a Social 
B) /'ousada Chrysanro Moreira da Rocha (abrigo para idosos) - 16 ha· 

bitantes. 
9) Albngue Feminino- 66 atendimentos. 
lU) Alb•rgu• d• fndios- Convénio com a FUNAI- com 20 leitos

com nudu menos de 6.427 dib.rias. 
li) A.w'stência em geral: Distribuição de roupDS1 alimentos, brinque

dos, passagens de retorno, donativos avulsos, encuminhumentos u empregos, 
etc: 

12·, Departamenro de C!1ltura: 
n) Centro Cultural; 
b) Biblioteca (especializada em u~suntos ccurcnses); 
c) Pinacoteca, composta de quadros de consagrados pintores: 
d) Museu da Imagem o do Som; 
IJ) Dt•partamento de Assüténcla Jurfdlca,· 
14) Departamento de Esportes,· 
IS) Departamento de Relarõe.r Príblicas. 

O Sr. Mauro Dcnc"ldes (MDB- CE)- Permite V, Ex• um upnrtc, 
nobre Senador? 

O SI!, ALMIR I'INTO (1\RENA- CE)- Com muito pram. 

':111 p .• "'""""'"·-------------·--------··-·------·-- ---
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O Sr.Mauro Bcncvldcs (MDB- CE)- Nobre Sc:nudor Almir Pinto, 
f~l muito bem, V, Ex•, c:m ~nalteccr o trabalho que vem sendo levado a efci
hl, aqui cm Brasília, pc\u Casa do Cear~. entidade conceituada c prcstigiosu. 
que tem, hoje, a sua frente o Dr. Alvaro Lins Cavulcunte. De fato, temos re
cebido, tlldos os anos, o relatório das utividadc:s da Casa do Ceurú. E nesse 
relatório estão nlinhudos todos aqueles dados pertinentes ao modelar funcio· 
namento daquele sodalício. Recordo-me de que há dois anos, quando foi 
lancudu a pedra fundamental da Pousada Chrysanto Morciru da Rochu, so· 
lenidulle que teve como orador oficial o nosso eminente colega Senador Hen
rique de La Rocque, tive eu ensejo de me reportar àquela iniciativa, comen
wndo cntüo o extraordin~rio dimensionamento que assumira a atuaçào da 
Casu do Ct:ará uqui, em Brasília. Sei, por exemplo, que nesse exalo momento 
-.quelu entidade atravessa uma fase ainda mais auspiciosa, sobretudo porque 
passou a contar também, desde março deste ano, com o concurso desintercs· 
sado de V. Ex•, que ali vui como profissional da medicina; mas, imbuillo 
sobretudo pelo seu idealismo de servir, V. Ex• au:nde nu ;misténciu aos 
pobres mantidos pc\u Casa do Ccarú. Tt~mbém sob esse w;pccto, Senador AI· 
mi r Pinto, queria intervir, como o faço agora, no discur~o de V. Ex•, pre!>tun
do u minha homenagem a Chrysanto Moreira Ja Roch<~. c reconhecendo de 
público o trabalho que aquela equipe, com o Alvaro, com o Me ire Culmon, 
com Ernesto Valente, com Osires Pontes c com tanlos outros, vem levando a 
efeito cm favor da assistência aos pobres de Brasília. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, c devo dizer que, na verdade, estou aos poucos me identif.cando com 
-.quela Ca~u. Aos sábado!>, tenho a manhã livre, e decidi enti'lo prestar uma 
pequenu assisti:ncin médica, mesmo para não esquecer u minha profissão. 
Mas, devo dizer a V, Ex• e aos nobres Senadores que nos ouvem nesse ins· 
tunte, principalmente aqueles que s;io tidosj!i como personas gratas da C!!>a 
do Ce:1rá, Senador Henrique de La Rocque, como V, Ex• falou, e desejo, 
como há pouco dizia o nobre Senador Agenor Maria, !cvur no primeiro sá
bado de cada mos um representante de cada Bancada do Senado, para que 
conheçam, na verdade, aquele serviço beneditino que está sendo feito por 
umu plêiade de criaturas que desejam, antes de tudo, fazer o bem. Dai eu di
J.er que a Pousada Chrysanto Moreira da Rocha é uma palpável realidade. 
Vécm-se, por lá, vários velhinhos habitando aquela casa e com que alegria 
sentimos em todos aqur:les como Álvaro Uns, Osires Pontc:s, com que estive 
há pouco, aqui na Câmara, a alegria e o enternecimento pelo muito que lizc· 
ram em beneficio de seus irmãos pobres, que procuram o abrigo bcnfazejo 
daquela Casa, 

Esta, Srs, Senadores, a real organizaçao da Casa do Ceará, em Brasília. 
Merece ser visitada por V. Ex•s para se capacitarem do que foi possível se 
construir com dedicação c grande amor ao próximo. 

Atu<~lmente, nu Presidência da Diretoria està o ex.-Deputado Federal 
Alvaro Lins, um dos fundadores c, à frente do Conselho Comunitário, 
encontra-se o Dr. Fernando Vasconcelos Teófilo, médico e descendente de 
tradicional família cearense, cujo avô, Rodolfo Teófilo, foi a filantropia em 
pessoa, tal a dedicação aos seus conterrâneos, principalmente, quando o 
Ceará era invadido pela Cólera, encontrando os ecarenses cm Rodolfo Teó· 
lilo o anjo tutelar pura os seus sofrimentos, 

A Ala Feminina i: capitaneada pela bondosa Senhora Yolnnda Gadelhu 
Teólilo, cm substituição à primeira Presidente, D. Luizu de Morais Correia 
Tftvoru, esposa do atuul Governador do Ccurâ Virgilio Túvoru, cuja dedi
cuçi'lo à notável Entidade deve ser por justiça ressaltada. 

Aí está Srs. Senadores, em rApidas pinceladas, o que na utualidude é :t 
Casa do Ceará, obra da fértil imaginação do inesquecível Chrysanto Moreira 
da Rocha, coadjuvado por À I varo Lins e Osires Pontes, todos imbuídos de 
um mesmo pensamento: Jen•ir. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V, Ex• um 
upurte'! 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE)- Com muita honra. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA)- Nobre Senador, 
sempre considerei u Cusu do Cearll como um ex.emplo c um desnlio. Um 
cx.emplo pura que nós outros, lilhos de outros Estados, mirâsscmos u obrn 
dos ceurcnses, se bem que ajudados por gentes de outras bundas, construis
sem, em Brusflia, algo que orgulha u terra de José de Alencur. Purticipo da 
obru du Cnsu do Ceurú desde os seus primórdios, cm que tive u venturu de 
ser amigo de Chrysanto Moreira da Roch:1 desde os bnncos du Fuculdnde de 
Direito, ele u deixuva c eu iniciuva, Aquele coruçào imenso que fuz.iu da poli
tica L'm instrumento :1 serviço du solilluriedndc humana, que fuziu da 
lembrança do seu pai, a necessidade, o impcrntivo de permanecer nu luw 

pelu defesa dos melhores interesses dos cearenses. Conheci Chry~anto e toda 
a sua família. Os seus irmãos, um deles com a responsabilidade de Prefeito 
de Fortuleta, o outro representando o c~arú, nu Assembléia Legislativa, en
fim, todos aqueles que fizeram da sua vida um exercício de sacerdócio politi· 
co. Mas houve um instante, e esse instante eu jamais poderia esquecê-lo; em 
torno de mim, Muuro Benevides, o General hoje reformado, Teólilo Gaspar, 
Ministro-Che(e que tanto honrou o EMFA, os SenaOores Wilson Gonçalves 
e o Governador Virgílio Távora, o Desembargador Moacyr Catundu, Gur
gel Valente, enfim, todos os cearen5cS, na sua maioria integrantes da Casa, 
ali estavam e em hora de se lançar a pedra fundamental da Pousada Chry
santo Moreira du Rocha. E o que era sonho de Chrysanto se tornou, nuquele 
instante, o inicio de uma execução inevitável: o refúgio pura os velhos. Pura 
os velhos que, hoje, para a sociedade tUa utilitária que ai está, considc:rando
os mais trapos do que outra coisa qualquer, para esses velhos que foram 
moços algum dia, Chrysanto voltou sempre as suas vistas, o seu pensamento, 
a sua uçào, o seu desiderato, o seu desejo. Fui orador. Empolguei-me pela 
solenidade c dizia, então, que o Ceará, na Capital da República, no coração 
do Brasil, em plena selva transformada na cidade·modelo pelo génio de Jus
celino Kubitschek, erguia uma obra tipicamente do esforço e da dedicação 
do cearense. Que o cearense, ali, naquele momento, nos estava ditando, nos 
estava exemplificando, nos estava mostrando o que o esforço coletivo pode 
realizar. E, hoje, quem passa pela Casa do Ceará, no primeiro instante, su
põe que seja a mansão de um milionluio que para aqui veio c ganhou na !...o
teri:a Esportiva e indaga o que é aquilo. E se lhe informam que a Casa do 
Cearú ê o esforço dos cearenses, em beneficio do Brasil. Nobre Senador Al
mir Pinto, V. Ex• está trazendo para esta Casa um tema que não comove só a 
Mauro Benevides, que não comove só a mim, mas que, por certo, comove a 
V. Ex• e <1 todos os ceurenses, porque a Casa do Ceará é, indiscutivelmente, 
um exemplo e um desafio, como iniciei o meu pronunciamento, afirmando a 
\'. Ex• Muito grato pela oportunidade que V. Ex• me facultou de dizer algo 
sobre essa grande obra que muito deve a um amigo querido de todos nós, 
que da vida fez, bonachào como era, o exercício da bondade e da solidarie
dade humana: o seu nome, Chrysanto Moreira da Rocha. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço, sensibilizado, o 
aparte do meu colega, Senador Henrique de Lu Rocquc que, nu verdade, evi
denciou as grandes qualidades de Chrysanto Moreira da Rocha, suas virtu
des, que podemos dizer, que podemos sentenciar, nobre Senador Henrique 
de La Rocque, quando o cérebro pensa o coração ama: quando c cérebro 
planeju o coração executa. 

Era o que tinha a dizer. {Muito bem! Palmas.) 
o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de dar a palavra ao Sena· 

dor Luiz Cavalcante, que se encontra inscrito, desejo declarar à Casa que a 
Mesa se sensibiliza inteiramente com as palavras aqui proferidas pelo Sena
dor Mauro Bcncvides, c com as homenagens que estào sendo prestadas a me
mória do ex-Governador Plácido Castelo, que um grande número de Sena· 
dores conheceu bastante de perto, tendo tido oportunidade de ad'mir!i·lo 
pelo seu caráter, pela sua dedicaçào à causa pú~lica e, sobret1Jdo, por ser um 
homem u quem realmente o nome cabia bem. Plácido Aderaldo Castelo era 
realmente um plácido e, como tal, a Mesa se associa, sinceramente, às home
nagens prestadas àquele grande ccarcnse. {Muito bem!) · 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte 
discurso,) - Sr. Presidente e c Srs. Senadores: 

Não foi uma vez, nem foram duas, nem foram somente três. Bem mais 
que isso, bem mais vezes, jll exigi alguns destes recortes neste plcnllrio, aos 
meus eminentes colegas. 

sno todos eles recortes que recendem a petróleo, do primeiro ao último. 
Mas vamos aos fatos, isto é, nos recortes. 

Em primeiro lugar, um, já muitas vezes mostrado aqui. E a primeira pá
gina do Jornal de BrasiUa de 30 de novembro de 1974, inclusive, com emble
ma da Presid~ncin da República, e o t[tulo é: ••Presidência da República in
forma: o Brasil é auto-suficiente em petróleo". 

E a notícia assim começa: 

"O novo campo petrolffero do litoml de Campos está avalia
do cm 400 mil barris/dia e os técnicos da PETROBRÍ\S admitem, 
com base em pesquisas concretas, que o Brasil produzirá I milhão 
de burrisjdiu de petróleo, a purtir de, no máximo, dois unos. Tal 
produção poderá ser mantida, sem que sejam descobertas novas 
úrcas de exploraçl'l.o, por um pmzo minimo de 3U nnos. 
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A revclaçào- sec:1 c com n precisão de números que caracte· 
ri•m avuliações cxatas - foi trunsmitida, ontem, à tarde, pelo Se· 
crctário de Imprensa da Presidência dn República, Humberto Es· 
mcr:1ldo Barreto." 

E mais adiante: 

O porta voz oficial do Pulâcio do Plunulto- Humberto Esmeralda 
Barreto, ... Dirctor da PETROBRÀS Distribuidora - parecia 
emocionado ao fazer a revelaçào, acres~.:cntando uinda que o cam· 
po de Garoupu, no litoral fluminense, onde opera a sonda "PE· 
TROBRAS 11", terá encerrada a sua fase de testes apenas cm fins 
de dezembro. 

No mesmo dia, 30 de novembro de 1974, rcccrtc do Corre;o Bra::ilien.ft 
sob o título: "Brasil dobra a sua produção dê petróleo cm um só poço". 

O começo do texto: 

Um só poço encontrado pela PETROBRÀS vai produzir, dcn· 
tro cm breve, 400 mil barris de petróleo por dia (o dobro de toda a 
produção brasileira aluai), segundo informou, ontem o Secretário 
de Imprensa da Presidência da República, Humberto Barreto. 

Nem o muito erudito jornalista Enio Bacelar- erudito nilo só em ter· 
mos de petrôlco como cm tudo o mais, pois ele c Alberto Turner siío, a meu 
ver, os dois jornalistas br<~sileiros que mais dominan a problemática do pc· 
tróleo- nem o muito bem informado Enio Bacelar escapou ao e"agerado ufa· 
nismo despertado pelas declarações oficiais. Assim é qu~ é de sua autoria o 
artigo do Jornal do Brasil, de 27 de novembro de 1974, sob o título: "Brasil 
conquista auto-suflcil!ncia de petróleo cm 79," Enio Bacelar assim começa: 
"0 Brasil será auto-suficiente cm petróleo no final do Governo Geise1", uma 
corajosu alirmaçào que os fatos não confirmaram. 

Pouco depois, no dia 4 de dezembro, portanto, 4 dias depois da reve· 
Juçào de Esmeralda Barreto, foi a vez do próprio Ministro das Minas e Ener· 
gia, Sr. Shigcaki Ucki. Tenho cm màos o Jornal de Brasília desse dia, com 
munchcte: "AvaliaÇ':i.O do campo da Gnroupa: 800 milhões de barris, nova· 
lo r de lO bilhões de dólares". E abaixo, cm letras garrafais: "U cki conlirma c 
amplia descoberta de petróleo". Seguem-se os pormenores: 

Dizendo-se capaz de "sambar na Esplanada dos Ministérios" 
para comemorar o acontecimento, Ucki fez duas observações mui· 
to frisadas: J9- As pesquisas de petróleo no Brasil podem ser diVi
didas cm antes c depois de Campos; 2• - Nào se deve falar de 
auto-suficiência a curto prazo, uma vez que um poço de petróleo 
leva pelo menos dois anos para produzir comercialmente. 

E, mais adiante: 

A euforia do ministro nào o impediu de usnr os seus processos 
didáticos para explicar os fatos: não só exibiu óleo c revelou sua 
composição, como apresentou o mapa da ârea. Mas, fez questão de 
uma avaliação económica da descoberta; com os 800 milhões de 
barris de "Garoupa", no valor de 10 bilhões de dólares, poderia
mos resgatar toda a divida liquida do Brasil. 

Seis meses depois, portanto com tempo de ter sido feila melhor ava· 
liuçllo do campo de Garoupa, foi a vez do Presidente da PETROBRÀS, o 
General Arakcn de Oliveira. Suas dcclaruçõcs estão cm O Globo de 4 de ju
nho de 1975, sob o titulo: "50 mil barris/dias jâ cm 1977": 

BRASILIA (0 GLOBO) - O presidente da PETROBRÀS, 
General Arakcn de Oliveira ununciou ontem que o campo de Ga
roupa cstarâ produzindo entre o fim de 1976 c o principio de 1977 
cerca de 50 mil barris diArios de petróleo, Isso representará uma 
economia de SOO mil dólurcs por dia ao Pufs. 

Dois meses depois, volta o Presidente da PETROBRÀS, precisamente a 
14 de agosto de 1975 -·o recorte do jornal~ do dia IS de agosto- a fazer 
declarações à Ga:rta Mercantil, assim reproduzida: 

Por Ricardo H1•eno 

O sistema provisório de produçllo que u PETROBRÀS adota
rá para uprovcitar os poços pioneiros da bacia de Campos, que de
verú começar a produzir cerca de 40 mil barris/dia no finnl de 1976, 
ou no inicio de 1977, custurú 148 milhões de dólurcs, revelou o prc· 
sidente da cmpresn, General Arukcn de Oliveira, cm pulestru no 
Clube de Engenharia, no Rio. 

Portunto, diuntc de um uudit6rio o mais conspfcuo nu espécie, talvez. 

A seguir cm outro recorte de O Globo, do dia 7 de agosto, uma notícia 
por demais auspiciosa, que infelizmente não se concretizou. Título: "PE~ 
TROBRAS antecipou pura 1976 o começo da cxploruçào de Garoupa. O 
General untes fulava que era 76 ou começo de 77, mas aqui ele resolveu ser 
mais categórico, restringindo-se a 1976. 

As novas declarações do General foram feitas no III Seminflrio de Diri· 
gentes de Empresas de Energia Elétrica, no Hotel Nacional, nesta cidade, 
nesta Juscelinópolis. 

A notícia é a seguinte: 

8RASILIA (0 GLOBO)- O Presidente da PETROBRÀS, 
General Arakcn de Oliveira, informou ontem que foi antecipada 
pura o final de 1976 a exploração provisório do Petróleo de Ourou
pa, na bacia de Campos (RJ), que, de início, dcvcrll oferecer 40 mil 
barris diários. 

E prosseguindo com o por-pourri de recortes, uma notíciu que, para nós 
Senadores, é da maior importãncia, porque foi proveniente de umn Confc· 
ri:ncia feita na Comissão de Minas c Energia, conjuntamente com a Com is· 
silo de Economia, deste Senado. Aqui está a fotografia do então Presidente 
du Comissão de Economia, Senador Milton Cabral, tendo ao seu lado direi
to o Presidente da PETROBRAS, conferencista, c ao lado esquerdo o Sena
dor João Calmon, então Presidente da Comissão de Minas c Energia.- O 
título da noticia, no Correio Bra::i/iense: "PETROBRAS promete produzir 
5UU mil barris de ôleo até o final da década." Logo a seguir, palavras textuais 
do General Araken, aspeadas: 

"Asseguro-lhe que até 1980, no mais tardar, o Brasil estar~ 
produzindo pelo menos 500 mil barris de óleo". 

Com esta promessa, o Presidente da PETROBRAS, General 
Araken de Oliveira, encerrou a sua confcréncia sobre a politica na· 
cional de petróleo, ontem, na Comissão de Economia do Senado 
Federal, na qual assegurou que à empresa não faltam recursos fi
nanceiros nem equipamentos "para cumprir direitinho tudo aquilo 
que est~ estabelecido no li Plano Nacional de Desenvolvimento.'' 

No mesmo dia IJ, o Jornal do Brasil tamb~m desfralda bandeiras com o 
titulo: "PETROBRÀS anuncia a produrào de$()() mil barris/dia em 1980" di
vulgando, assim, a mesma auspiciosa notit:ia que o General Araken de QJi. 
vcira dera aos componentes das Comissões de Minas c Energia c de Eco no· 
mia. do Senado. 

A seguir, interessantíssimo recorte do Jornal de Brasília, de 19 de junho 
de 1976, sob o seguinte titulo: "Ucki otimista com o poço de Namorado. E 
promete samba". E a seguinte a notícia: 

"Um recado aos pessimistas: reafirmo - agora com maior 
convicção - que dançarei um samba na praça dos Trcs Poderes, 
fantasiado de barril de petróleo. E mais: cstll quase chegando a 
hora de sambar. "A afirmação foi feita ontem cm Ribeirão Preto, 
SP, pelo Ministro das Minas c Energia, Shigeaki Ucki, ao se referir 
aos "êxitos quase comprovados" dos trabalhos da PETROBRÀS 
no campo de Namorado," 

Ora, Sn. Senadores, aquela primeira promessa do Ministro Shigcaki Uc
ki, de que dunçaria um samba na Praça dos Três Poderes, foi feita cm J de 
dezembro de 1974, Agora, 18 de junho de 1976- portanto, 1 anos, 6 mescsc 
IS dias depOis-, o Ministro reiterou-a, dizendo que, agora, com maior 
convicção. Um ano, seis meses c quinze dias. Teve, portanto, o Sr. Ministro 
tempo 'suficiente para que fosse concluída a avaliação da jazida c para bem 
avaliar as possibilidades da empresa estatal. 

No entanto, o recado aos pessimistas. dado pelo Ministro, completa, 
hoje, cxatumentc. três unos c ele ainda nilo dançou o samba prometido, fan· 
tasil&do de barrH de petróleo na Praça dos Três Poderes. Estou vendo os ho~ 
téis da cidade abarrotados de turistas para ver o Sr. Ueki r.ambur com sua 
originat fantasia. 

De volta uo Jornal dt Brasil/a, do dia J de julho de 1976- sob o titulo 
Brusil jú estará produzindo trezentos mil barris até lins de 77 - o General 
Araken de Oliveira, falando em Silo Luis, na inauguração de instalações da 
PETROBRÀS, na capital marunhense, fez novas declaruçõcs h impren~u. ns
sim divulgadas: 

"A informação foi prestudu, ontem, pelo General Araken de 
Oliveira, presidente da empresu, cm entrevistu coletiva que cdncc· 
deu uosjornulistas de Si'lo Luiz, trezentos mil burris ao diu, utérms 
de 1977." · 
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E agora, depois desse desfile de vaticínios mulogrados, lemos, ~cm :-.ur· 
pre.~o.t, no ltmwl do /Jra.\·i/ do diu 16, portanto, de antcontem, sob o titulo 
"Ueki reconhece que o sistcmu de Garoupa n~o é :tdcquudo", ot seguinte 
noticia: 

"0 Pn:sidcntc da PETROBRi\S, Sr, Shigeaki Ueki, admitiu 
ontem, ao receber o Ministro das Min:ts c Encrgia, César Cais, na 
plittaforma da PETROBRAS no campo de Enchova, cm Ctmpos, 
que o sistema escolhido para n produçito no campo de Guroupa 
nito foi o mais adequado," 

Palavras do Sr. Ministro: 

.. Nós pensávamos que este sistem:t seria o m<.~is rápido c m:tis 
baruto, hoje, sabemos que é mais dcmorado c mais caro", afirmou. 

t\ptsar do atraso, porém, a PETROBRAS pretende anteci· 
par os cronogramas de produção da bacia dc Campos, de tal modo 
que, em 19K3, estejam sendo produzidos 300 mil barris/dia de 
ÓICI), •• 

Então, a PETROBRÀS cstlt afirmando aqui que vai antecipar - é um 
perigo qu:mdo ela fala cm antecipar!- par<.~ 1983, aquclcs 300 mil barris quc 
promch:ra raru 1977. 

E. <tdiante, no mesmo jornal: 

"0 Sr. Shigeaki Ueki disse que "o sistema provisório de: Gu· 
roupa c um problema critico." 

E explica: 

"Está mais de dois anos atrasado no cronograma. Já deveríu· 
mos ter nove poços produzindo e só temos um, mesmo assim rrec<t· 
riam ente". Na época cm que foram escolhidos os equipamentos 
para Garoupa, a PETROBRAS optou pelo sistema conhecido 
como 10l!Tvorc de natal seca". A "árvore de: natal" é um conjunto de 
válvulas que serve para abrir c: fechar o poço, entre outras funções. 
Em Garoupa, ela fica contida numa campânula, colocada no fundo 
do mar, que repete as condições ambientais da superficic. Segundo 
o Sr, Ucki, o sistema de: campânula foi escolhido porque os técni· 
cos acreditavam que seria mais rápido e mais barato, além de afere· 
cer melhores condições de trabalho no fundo do mar." 

"No entanto, aconteceu o contrário. Dos nove poços de Ga· 
roupa, seis apresentaram problemas na campânula: cm cinco deles, 
as vltlvulas de segurança falharam, permitindo a passagem de gás, o 
que impediu a colocação da "flrvorc de natal" cm posição c a con· 
scqUentc operação do poço; no sexto poço (o Garoupa 8), a cápsu· 
la tombou formando uma cratera cm torno do poço. Este é o mais 
problemático, pois talvez seja preciso "matar" o poço, enchendo-o 
de lama, para impedir que haja vazamento de gás. 

O Sr. Shigeaki Ucki informou que a PETROBRAS vai enco· 
mcndar serviços de todas as grandes firmas de engenharia, consul· 
to ria c montagem, para o desenvolvimento do sistema definitivo de 
Garoupa," 

Mas agora é que esses serviços de consultaria, de engenharia c de mon· 
tagcm vão ser encomendados? Depois de S anos da descoberta do campo? 

Por ironia~ lemos na mesma pltgina do jornal: 

"Para todos os derivados, o consumo aparente cm maio foi 
11,3% superior ao de: igual mês do ano passado." 

Enquanto o consumo de petróleo, de maio de 1979 sobre: maio de 1978, 
aumentou de 11,3%, Joclmir Beting informa, pela Fo/hu d• S. Pau/o, que: 

" .. ,a produção brasileira continua cm dcclinio, com queda de 
1,7% sobre o mesmo pcrlodo do ano passado." 

Quando é, então, que chegaremos à auto-suficiência? 
O O Estado dr S, Paulo, editorial de 9 do mês corrente, noticia: 

".,, qucj!t forum gustos 200 milhões de dólares c scri'lo neccs· 
sários mais 25 milhões pura por em produção o sistcmu provisório 
de Guroupu, o qual deveria ter iniciado suu produç1\o em julho de 
1977 com 45 mil barris diftrios," 

O Sr, Evrldslo VIeira (M DB- SC)- V, Ex• dl1liccnçu puru um upur· 
te, Senador'! 

O SR. l.tJJZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito a~rado, 
eminente cole).:a. 

O Sr. Evelúsio Vlelru (MD8- SC)- Depois desse longo desfile: de rc· 
produções de dcpoimentos, é de se registrar: como se blcfa ne~tc Pais! 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- ,\L)- Infelizmente i: ver· 
d:tdc, c V. Ex• ;~qui casa o seu pensambnto com editorial de O Eswdo dt• S. 
l'm4/o, não hoje c, sim, du época cm que: esses pronunciamentos foram feitos. 
Diz o Extudào: 

"Quem, no Brusil de hoje, ceder à ingenuidade: de cspcrar dos 
fatos a seqUência rigorosa das palavras e intenções cntrarú logo cm 
vertigem." 

Rc~ta·nm. esperar que no Governo do General Jotto Figueiredo as cai· 
sm scjum bem difcrentes, que faça, de futo, o tão falado mas jamais pratica· 
do jogo du verdade, 

O Sr. Hehídlo Nunes (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muita honra. 

O Sr. Hel•ídlo Nunes (ARENA- PI)- Eminente Senador Luiz Ca· 
vulcantc, desejo inserir no discurso de V, Ex• apenas um brevíssimo comen· 
tário: stto nucion<tlmentc conhecidos os "Arquivos", mas os recortes de V. 
Ex• são rcalmentc "Implacáveis". 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito obrigado, Se
nador Helvídio Nunes. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite: um aparte. nobre 
Senador Luiz Cavalcante? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- E uma honra ser 
aparteudo pelo eminente Líder, 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- A honra é minha, meu 
caro amigo. Quero complementar o aparte do eminente umigo, o represc:n· 
tante do Piauí nesta Casa, Senador Hclvídio Nunes. Realmente, o que V. Ex• 
traz ao conhecimento da Casa é implacável, mas cu sei que V. Ex• é engc· 
nheiro, engenheiro duas vezes, porque é engenheiro do Exército c engenheiro 
civil, creio cu, se nào cstou equivocado, ... 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Hoje só faço enge· 
nharia políticu, nobre colega. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- E a forma, hoje, mais ele· 
vada de se fazer engenharia, politica c social. V. Ex• é engenheiro c sab.: per· 
feitamente o que é a teoria dos erros c o que é <.t lei dos grandcs números. 
Queria apcn:ts testemunhar a V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante, que, quando 
tive oportunidade de servir à PETROBR;\S, vi algo que me alertou cm rc· 
laçào a previsões, No nosso Amazonas tínhamos acabado de descobrir Nova 
Olind<~. As primeiras descobertas de Nova Olindu foram sau~adas ncste 
Pais, por gregos, troianos e fenícios. V. Ex• há de convir que um homem da 
estatura de um Juarez Távoru seria incapaz de leviandades. Pois ouvimos to· 
dos nós, e eu me lembro de: ter ouvido, perfeitamente, no Rio de Janeiro, 
uma explanação fei~a pelo General Juarcz Távora, no rltdio, na qual ele 
apresentava uma regra de três, simples c dircta, mostrando que, a partir da 
primeira descoberta do poço de: Nova Olinda, chegaríamos à auto· 
suficiência de petróleo cm um determinado número de anos, que não ultra
passaria a oito. E ainda tomou por média, cautelosamente, a média dos 
poços da Venezuela c não a dos poços asiáticos, Mais tarde:, dcsgraçudamen· 
te, cu estava na PETROBRÀS, quando conheci Nova Olinda c vi que Nova 
Olinda foi o resultudo de trapps estratigráficos que surpreenderam todos 
aqueles que fizeram previsões, surpreenderam pura menos, infelizmente, 
Desde então, a PETROBRÀS vacinou-se contra afirmativas assim, cm re· 
laçào à prospectiva no campo do petróleo. Mas, ao mesmo tempo, tive opor· 
tunidade de ler, nesse período de três nnos que passei 11!1 PETROBRAS, um 
trabalho do geólogo P. de Moura, Ele mostrava que, poucos unos antes da 
descoberta do primeiro grande poço produtor da Lfbia, o engenheiro chefe 
du GULF, havia ulinul selado a sorte do deserto de Suara, declarando que ele 
era totulmente insusceptível de armazenamento de óleo, ou scju, de estrutu· 
rus geológicus para pctrbleo, Poucos anos depois os franceses descobriram 
um dos poços mais produtores do mundo, De maneira que as previsões, cm 
pctrólco, podem levar uos artigOs implacáveis. Creio, apenas, que nllo sc tru· 
tav:t de uma leviuml;tdc, mus de uma atitude que reprcsentuvu um entusias· 
mo, que geólogos já praticaram na vida, inclusive isto, urn gc:ólogo.chefc du 
GULF, que er:t uma d:t~ firmas mais i:xprc~sivas cm produçllo de petróleo 
dn mundo. Era apenas cstc udendo que cu gostaria de dur uo :1parte do Sena· 
dnr Hclvidio Nunes que V. Ex•, como sempre, com muita fid:tlguia, permite 
an ~cu colc).:a que o faça. 
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O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Eminente colega, na 
vcrd:1dc são enlusiasmos, mas entusiasmos que têm terríveis repercussões, 
que c<~ usam clcvuçõcs altissimus de ações nu Bolsa, deixando mal os conspi· 
cuos c cntusiusmados informantes. 

V. Ex• falo~ também cm erros. Li, hú poucos meses, a punição de um 
nlDtorista que fizera uso indevido de automóvel oficial. punido rigorosarnen· 
te c devidumente punido. Os carteiros deste País, estão sempre recebendo pu· 
niçào, também, sempre que se esquecem de entregar os envelopes com im
portâncias registradas. Suas faltas são sempre implacavelmente punidas. 
Mas erros da importância c do porte dos que aqui apontei ficam sem pu
nição. Erros de muito mais profundas repercussões dos que aqueles cometi· 
dos pelos carteiros, e de intenções bem semc;lhantcs. 

A propósito de erros, é um técnico da própria PETROBRi\S quem le· 
vanta a ponta do véu que encobre um possível obsolctismo de conhecimen
tos técnicos. A notícia é bem recente, estâ no Jornal do Brasil do dia 28 de 
abril de 1979, sob o titulo: 

PETROBRAS TERi\ TECNICOS ESTRANGEIROS 
PARA AUXILIAR NA EXPLORAÇÀO DO OLEO 

O texto começa com citação do recém-empossado Sr. Carlos Walter, 
como Diretor de Exploração da PETROBRi\S. Diz ele: 

"Ninguém modifica o time quarido ele estâ ganhando." 

E o caso do Flamengo. O Coutinho não vai modificar o Flamengo ago
ra, pois está sempre ganhando. E prossegue a notícia: 

~'Ninguém modifica o time quando ele está ganhando", disse, 
ontem, o novo Diretor de Exploração da PETROBRÀS, Sr. Carlos 
Walter, ao justificar a sua decisão cn;1 fazer um balanço dos recur
sos humanos da empresa cm sua ârca e contratar técnicos estran
geiros para mesclar a experiência brasileira à estrangeira. Para ele o 
"time" da PETROBRi\S - técnicos de exploração - com algu
mas cxceçõcs, "está com conceitos arraigados c idéias saturadas." 

Então, como o time não estâ ganhando, vamos modificar o time. Isto é 
que ele quis dizer. 

E adiante: 

A teoria do Sr. Carlos Walter é que o momento é de novas 
idéias, novos conceitos, mais criatividade c conhecimentos nos téc· 
nicas brasileiros, 

Nào podemos ser nacionalistas sem acompanhar as novas 
idéitic;, sem tentar aperfeiçoar a nossa técnica com as técnicas es· 
trangciras. 

Mediante tantas frustrações, frustrações que são mais da Nação, dos 
brasileiros, do que da PETROBRi\S, o Jornal do Brasil de 1 O do corrente, 
em extenso editorial, entre outras coisas, diz o seguinte: 

De que adiantou o monopólio? A produção interna de pe
tróleo está caindo sistematicamente c as explorações na bacia de 
Campos andam no ritmo da eficiência dos burocratas - ou seja, 
nào andam. 

E mais adiante: 

E a PETROBRÀS sobrevive galhardamente, exibindo lucros 
tào enxundiosos quanto os das majors, ou melhor, dos lrusl.f. 

A PETROBRÀS est6 milion6ria: c o Pais hs vésperas da con
cordata energética. 

E tarefa urgente, dramaticamente inndiâvcl, abrir o mono
pólio da PETROBRÀS. Com que argumenlos? 

Pergunta o Editoriul c ele mesmo responde: 

-Basta um: de que adiantou o monopólio? 

Nu verdade, o monopólio du PETROBRÀS é bem um exemplo daquilo 
que os compêndios de economia chamam de ''servidi\o do consumidor'', sis· 
terna econômico cm que 11

0 interesse do produtor perpetua a ineficiência, 
pela institucionalização do monopólio, frustrando a mudança c suprimindo 
invenç~o. novos métodos c idéias, configuroando cm suma a estrutura fossili
zuda", conforme definição que extraí do Dicionúrio de Economia, de Scldon 
c Pcnnunce. 

Verdade é tumbérn que a Nuçào está sendo durumcnte penuliz.udu pelo 
petróleo quc u llETROBRAS lhe prometeu mus nào lhe deu. 

~t~~'Q~...,....,.,=-~:':"~'lN:;.iliiM"'F;_M, __________________ , 

Bem diz Curlos Drummond de Andrade: 

"Estamos sempre pugundo alguma coisa u ulgué:m por culpa 
do nosso csquccirncnto, omissão ou descaso, mas o descaso, u 
omissão, o esqueciment!J dos outros, quando organizados em cm· 
presas de interesse público, ficam por isso mesmo." 

Para finalizar. Sr. Presidente, Srs. Senadores, c fazendo ainda rcmissilo 
a Cu rios Drummond de Andrade, scrip, um terrível paradoxo se o futuro vier 
mesmo a provar que a pedra no caminho do petróleo brasileiro cru a própria 
PETROBRAS. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes de dur prosseguimento h 
sessão para a apreciação da Ordem do Dia, desejo dar conhecimento h Casa 
que recebi do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados uma resposta rela ti· 
va ao Projeto de Lei nv 957. que havia sido alterado c remetido à sanção. 

A PrcsidCncia vai encaminhar a resposta, o ofício do Sr. Presidente da 
C;jmara dos Deputados, para a Comissão de Constituição c Justiça do Sena~ 
do para que opine a respeito 

O Sr. Jv~secrctârio farlla leitura do oficio. 

E: lido o seguinlt: 

Brasllia, 13 de junho de 1979. 
G p.u /849179 

Senhor Presidente. 

Em atenção ao Senado Federal e a Vossa Excelência, acuso o recebi
mento do Oficio SM/386, de 8 de junho de 197Q, relacionado com a remessa 
à sanção presidencial do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nv 957, 
de 1979, e que modifica disposições da Lei n• 5.682, de 21 dejul~o de 1971 
(lei Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n• 6.217, de 30 deju. 
nho de 1975, de iniciativa dessa Casa do Congresso. 

O projeto, após parecer favorâvcl da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sem qualquer emenda, foi incluído cm Ordem do Dia da sessão ardi~ 
nária da Câmara, do dia 7 do corrente mês, 

Em razão de destaque oferecido no momento da discussli.o, foi rejeitado 
o art. 29 da proposição. Esse destaque foi admitido de oficio pelo Presidente 
c colocada a votos a matéria destacada, isto é, o art. 29 do projeto. 

Na espécie: primeiro, não houve emendas; segundo, não houve votação 
de-destaque: terceiro, houve votação da matéria destacada. Assim, não sen
do o destaque tecnicamente emenda, não havia como formalizar emenda su
prcssiva ao artigo rejeitado. 

Aliâs, esse entendimento foi o adotado pelo eminente Presidente do Se~ 
nado Federal, Auro de Moura Andrade, a saber: 

''Assim sendo, está perfeitamente nos termos do Regimento c 
conforme preceitua a Constituição vigente a redução feita pela Co~ 
missão de Redação. 

Lembro, a p·ropósito, que esse entendimento não ê de hoje: 
quando foi feita a Emenda Constitucional que instituiu o Parla
mentarismo, esta Presidência decidiu da mesma maneira. A Co
missão de Redução, na oportunidade, pediu para ser ouvido a Co
missão de Constituição c Justiça c a Comissão de Constituiçào c 
Justiça do Senado deu seu parecer entendendo que a matéria, que 
não tinha sido objcto de aprovação do Senado, nli.o poderia voltar 
U Cümara dos Deputados para sofrer uma apreciação unilateral. 

Assim sendo, não só o Regimento c 11 Constituição, mas tnm~ 
bém, a tradição da Casa determinam que aprovada essa rcdnçüo fi. 
nal, seja ela enviuda b. sanção." (Diário do Congresso Nacional
Seçüo 11 - de 15 de julho de 1965, p6g. 2455, 4• coluna.) 

A página 2456, I • coluna, lê~sc: 

"0 SR, PRESIDENTE (Moura Andrude)- A rcuaçüo final 
foi aprovuda por 44 votos u favor c I contra. 

Vai à sanção," 

Tratava-se do projeto de lei originAria da Cümura dos Dcputudos c que 
no Senado Fcderul tomou o n' 144, de 1965, estabelecendo '~novos cusos de 
ineh:gibilidade com fundamento no urt. 2Q du Emenda Constitucionul 
n9 14" c t:m ruzl:lo da uprovuçll.o do seguinte dcstuque, umu vez que éssu foi u 
mmériu colocudu u votos: 

"Rc~uerimento n• 494, de 1965. 

-------------------------------------~ 
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Requeremos destaque, pura rejeição, da seguinte parte: do 
urt. 6Y do projeto "ou de Diretor de Autarquia", 

Sala das Sessões, 14 de julho de 196S, Daniel Krieger- Wil· 
. I'On Gtmçtllves- 1/eribaldo Vieira." (Idem, pág, 2450, 4• colunu.) 

Através do Oficio n• I.S67, de JS de julho de 1965, comunica o Senado 
Federal à Câmara dos Deputados u aprovação do projeto c a sua remessa à 
sançào presidencial. 

Realmente, nesse mesmo dia, foi publicada no Dicirio Ofkial da União, 
u Lei n• 4.73H, de IS de julho de 1965, resultado da aprovação do Projeto de 
Lei do Senado Federal de n• 144, de 1965. 

Aproveito a ocasião para reafirmar os protestos de alta estima e distinta 
consideração. - Fl'"lo M•rcOio, Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Alberto Sil· 
va- Humberto Lucena- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Passos Por
to - Dirceu Cardoso - Jo~o Calmon - Roberto Saturnino - Itamar 
Franco- Murilo Badaró- Benedito Canelas- Mendes Canale- Salda· 
nha Dcrzi - Afronso Camargo - José Richa - Evclãsio Vieira - Jaison 
Barreto - Lcnoir Vargas - Paulo Brossard. 

te, 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)...., Estâ linda a Hora do Expedicn· 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre :a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. tv-Secretário. 

E lido e apro~·ado o segulnu 

REQUERIMENTO N• 100, DE 1979 

Nos termos do art. 198, alínea d, do RcgimenJo Interno, requeiro in· 
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item 4 seja 
submetida ao Plenário cm primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1979, - Jarbas PISSirlnho, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
Plenário, passa-se à apreciação do item 4. 

Votaç~o. em turno único, do Regimento n• 192, de 1979, do 
Senador Jarbas Passarinho, solicitando urgência, nos termos do 
art. 371, allnea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n• 28, de 1979 (n• 5.765/78, na Casa de origem), de ini· 
ciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena -
CODEBAR, e dá outras providências. 

Em voJação o requerimcnlo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, nos termos do disposto no art. 380, 11, do 

Regimento Interno, a mat~ria figurarlt. na Ordem do Dia da quarta scssào 
ordinária subseqUente, 

· ...•.. ; O SI. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item I: 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado nv 47, 
de 1979·Complcmentar, do Senador Franco Montoro, que altera a 
Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pa· 
gamento da verba de reprcscntaç3o aos Presidentes das Câmaras 
Municipais, tendo 

PARECER, sob n• 240, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade c, no mérito, favorllvel. 

Nos termos do inciso II do art. 322 do Regimento Interno, a matéria de· 
pende, para sua aprovaçilo, do voto favorâvcl da muioria absoluta da com· 
posiçuo da Casa. · 

Em votuçuo. 
Tem u pulavru o nobre Senador Jarbus Passurinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pura encaminhar a 
votuçi\o, Sem revis3o do orador.) -Sr. Presidente: 

A Maioria, cm que pese u simpatia que tem pelo projeto do nobre Sena· 
dor Franco Montoro, vai abster-se ncssu votação, porque, embora reconhc· 
ccndo que por eqUidade, ou pelo menos por praxe, essa rcprescntuçi\o deves· 

se ser concedida também aos Presidentes de câmaras municipais, há uma dú
vida a respeito dessa gcraçilo de despesa. A Maioria votará abstendo-se cm 
rel:tçilo ao projeto . 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sendo evidente a falta de quo· 
rum, cm plenârio, a votação da matéria fica adiada para a próxima sessão, 
bem como os demais itens da pauta, todos cm fase de votação. 

São o:r seguinles os ilens cuja votação é adiada 

-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento nv 185, de 1979, do Senador 
Mauro Bcnevidcs, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 
371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Sena
do n• 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a 
aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, c dá ou
tras providências. 

-3-
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 186, de 1979, do Sena· 

dor Pedro Simon, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 
371, õtlínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução 
n• 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

-5-
Votação, cm turno único, do Requerimento nv 191, de 1979, do Senador 

Passos Porto, solicitando a retirada, cm carátcr definitivo, do Projeto de Rc
soluçilo nv 30, de 1979, de sua autoria. determinando que os atuais Sccrc· 
tários Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Fe
deral. c dá outras providências. 

-6-

Votação, cm turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
nv 305, de 1977-Complcmcntar, do Senador Itamar Franco, que dá nova re
dução aos§§ 2v, Jv, 4V c 5v, c acrescenta parãgraros (antigos c novos) à Lei nv 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributârio Nacional), tendo 

PARECER, sob n• 222, de 1979, da Comissão: 
-de Conscltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci· 

do dos Senadores Tancrcdo Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos c Amaral 
Furlan. 

-7-

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 104, de 
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras 
aos ex·combatentcs da FEB, tendo 

PARECERES, sob n•s 842 c 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das C0o 
missões: 

-de Cotlllltulçio e JUIIIça - I• pronunclameoto: pela constitucional i· 
dade, juridicidade e aprovação; l• pronuacla...,to: favorável ao Projeto e à 
Emenda n• I, de plenário; 

-de FlnaiiÇII-1' pronunclomeoto: contrãrio; 1• pronui!Clomenlo: con· 
trârio ao Projeto e à Emenda n• I, de plenãrio. 

-H-
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 106, de 

1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do C6digo 
Civil Brasileiro, tendo 

PARECER, sob n• 237, de 1979, da Comissào: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constituciona,lidade e juridicidade, c, 

no mérito, favorável. 

-9-

Votaçào, cm primeiro turno (aprcciaç3o preliminar da constitucionali· 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n• 72, de 1979, do Senador Orestes Quér~ia, que isenta do Imposto 
de Renda o 13• sulário, tendo 

PARECER, sob n• 239, de 1979, da Comissão: 
-de Conslllulçio e Jusllça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ esgotadu a matériu constan· 
te du Ordem do Dia. ' 

Concedo a puluvra ao nobre Senador Agcnor Maria. 



O SR. AGE:\!OR i\IARIA (M DB- RN. Pronuncia o seguinte di~cur
~n. Sem revisi1o do oradnr.) - Sr. Presidente, Sn;, Sen;1dores: 

i'\o lirn de 1976 para 1977, o GMcrno Fcdcr;d \tchüu por bt!m din1inuir 
n teor de gMt.IUril do leite. 

Tomei :1 liberdade, i1quclt1 épocil, corno Presidente da Comissrto dt: 
Agricultura do Sen:1do, t.lc convocar, para uma palestra no Scrn1do, o Dr. 
Yalmn de Momes paru fular sobre o problem<~ do leite. 

Dr.:pois dr: um;1 luta ins;ma, conseguimos que o teor de gordura do leite 
voll~h~t: a )%. 

Par;t surprcs;t minha, li nos jornais do lim dcseman~l, que o Sr. MinistrLl 
d:t Agrh:ultura ht iltrtorizilr novamente a reduçi'lo da taxa de gordum do leite. 

A nota do Corrt'io Bra:iliense diz o seguinte: 

LEITE "C" VAI CUSTAR 
MENOS !O CENTAVOS 

O leite tipo "c", com teor de gordura reduzido de 3 pu:a 1%, 
custarú relativamente menos, inrormou ontem fontt: qualilic;tJa do 
Ministério da Agriculturu, ao comentur decisão tomõtda pelo Mi
ni:o;tro Dellim Netto. 

Sr. Presidente, Srs, Senudores, admito que o Governo pense c lute p:~ra 
conter :1 inn:~çf1o, :tdmito que o Governo ache por bem usar de todos os ins
trumentos rmra. realmente, debelar a innação, mliS 01cho injusto que o Go
verno queir~1 conter í.t innuçtlo tirando :1 gordura do leite, porque i: preciso 
que se ~.:omprccnd:c o leite com menos de 3% de gordura é dcs;tconselh:'tvt:l 
p<lt:l :1~ ~.:rianças cm crescimento. D:ti eu ter solicitlldo 11 prcscnç:t, nest:t Cl· 
~"·no comc:ço de 1977, do médico-sl!nitarista do Ministério da Saúde, Dr. 
\' illmo de M ontis, que fez 01s seguintes considerações: 

"Qu:~lquer modilicuçào resultarú cm prejui1.os que podcrilo 
ser irreversivcis. E evidente- assinala ainda o Dr. Yulmo de Mo
raes - que t:~is considerações não se aplicam intc:gralmcnte ao 
adulto. Estes poderão consumir, sem prejuízo, I cite com baixo teor 
Je gordura, ou totalmente desnawdo desde que complementem sua 
ração diária com outros tipos de ulimentos. Entretanto, dada !1 cx
cercional relevância do leite na alimcntllção infantil c: no período 
de desenvolvimento da criança, todas as mc:didas deverão ser tom:t· 
dus no sentido de ser fornecido à população, para uso geral, leite de 
bou qualidade, com todos os seus componenu:s dentro dos limites 
normais, sendo o teor de gordurlls nunca inferior a 3%." 

Quem diz isso é o Dr. Yalmo de Moraes, representando o Ministério da 
S:.1úde. Disse-o no diu 3 de maio de 1977. Dois anos dep,1is, vcm o Ministro 
J)ellim Netto, atmvés da imprensa, e diz que a população v:li pagar leite 
nwis b:mllo porque vai cuir o teor de gorduru de 3% para 1%. Ao invés de 
p:.tgar Cr.S 7,10 cru1.ciros, v:ti p:~gar Cr\ 7,00 cruzeiros. 

Sr. Presidcntc c Srs. Scn·tdores, é necessário que as autoridades rcspon
s[tveis deste Pais encarem, com seriedade, com honcstitJade o problema da 
Administrac~1o Pública, Se um homem da estatura cultura do Dr. Yalmo de 
M oraes, d:~ :;ua re!'iponsubilidade, vem ao Senado e diz que não é possível o 
leite ser como:rcialilado com menos de 3% de gordura, por que o Governo, 
utntvé.:s do seu Ministro da Agricultura, autoriza a queda do teor de gordura? 
Nfto udianta a criança encher u barriga. O que adianta é ela se ulimentílr. O 
leite sem gordum é um leite fruco que não tem condições alimcntích1s. 

Fui criado numa fazendu que, cm certa~ épocas do uno, se desnatavu o 
leite c o que sobravu se d:~va aos porcos, porque a riquclu do leite cstú nu 
gorduru. 

O Dr. Yulmo de Morues, n:~ sun magnífica pulcstru, num certo trecho, 
di I: 

"Aqui, umll qucstUo: paru os primeiros períodos de vida, isto 
é, para o lactente menor de um :~no, pura u criunça durante os pri
meiros períodos, ou seja, o período de crescimento, o leite: é ubsolu
t:tmente indispensável." 

Essu clabornçiio do leite é muito complexa. O leite aproveita 
elementos do sungue e forma outras substflncias inteiramente diver
s:ls, l! um laboratório ultumentc sofisticado, levaria meses pura cla
homr o que us giC1ndulas mumftrias fubricum talvez em minutos ou 
homs. É um processo qufmico excepcionul, espcciulfssimo, e que 
g:trante um ulimento imprc~cinJJvel ao unimul mumJrcro, nos pri
meiros periodllS de vidu c ..:m toda u suu fase de crescimento. Aqui, 
uma questilo: puru os primeiros peri"odos de vida, isto é, pura o Iuc· 
tente, menor de um ano, paruu criunça dumnte os primeiros perlo
tll)S, nu seja, n perlodo de crescimento, o leite é ubsolutumente in-

dispcnsúvel! Fora dai, esse crescimento nfto se produz sutisf:ttoria
mentc, ni10 hú desenvolvimento, inclusive cerebrul, satisfatório sem 
l) leite. 

P:mto individuo :tdulhl, u situaçf1o é diferente. Paru o ildulto, 
o leite i: muito desejúvcl. O leite completa raç~o maruvilhosamente, 
no que se refere ao cálcio c outros elementos. Fora do leite, é. muito 
dificil encontrar alimentos que dêem o cálcio tão :tssimillivcl quan
to o leite. E o leite, no que se refere à gordura, de vitaminas, espe
cialmente A e n, para o :tdulto, suplementa muruvilhosamente, 
m;~s n1io i: indispensúvel. O adulto pode perfcittmcnte sobreviver 
sem o leite; mas ele é indispensável para a cri:mça, Nós dissemos o 
leite, c nad:1 de outro substituto, de jeito nenhum. Substi.tuto pura o 
leite é urnu fttrsa, um engodo que nós, nu Saúde Pública, não pode· 
mos :1dmitir. 
" . ' " " " " " " . " ' " . " " . ' " ' " " " " . ' " " . ' ' " " ' " . 

Nós redulimos as gorduras, não temos possibilidades de for
necer o necessário à união da molécula de galactose com o lipldio, 
p:tru formar os glicolipfdios. 

. Ora, Sr. Presidente, na hora que se tira do leite a gordura, desaparecem 
todl!s <~ii condições s<~nilárias e de saúde que o leite poderia do1r àquela 
criunç:.L A umll cri:mça de tr~s. seis ou oito meses de idade, o que que pode 
oferecer o leite sem gordura'! Nada, As mães do operário brasileiro, que tive· 
ram sec:~do o leite do seus peitos, u mãe, com cinco dias de resguardo, não 
tem nmi~ leite no peito porque são desnutridas, desnutridas porque o marido 
é um assularit1do ganhando esse salário miserável de fome que aí está, O que 
pode criilr aqucl:~ criança é o leite, E agoru vem o Ministro do Agricultura. a 
bem de minomr u influçr1o internu do Pais, querer tirar 1% du gordura, 
voltllndo-se contr01 :1 própri:~ Saúde Públicll Mundial. 

Não poJemos calar, não podemos realmente ficar marginalizados. Fui 
obrigado a voltar à tribuna para levnntar novamente esta questão ... 

O Sr. Paulo Rrossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. AGF.NOR M,\RIA (MDB- RN)- ... porque, segundo o Dr. 
Y:dmo de Mor:~es: 

"A gorduru, em primeiro lugar, tem que se unir a outros com· 
ponentes do sungue na formação do tecido cerebral, que é um teci· 
do rico cm gordura. 

Em scgundo lugar, iiS gorduras do leite têm em dissolução as 
vitaminas A c D. Retirada a gordura do leite nào hli nem vitamina 
A nem n. A vitamina A é indispensável uo crescimento; a vitamina 
D í: :mti-raquítica. São vitaminas que condicionam o desenvolvi
mento corporal c têm além disso uma sêrie de funções de relevân· 
cin, tul como a função ocular." 

Não é Agcnor Maria, não é o M DB, ni'lo í: a Oposiçll" que está dizendo 
isto. Quem o disse foi um médico du S:~úde Pública, há dois anos, no Scnado 
Federal, sustentando cientilic<~ml!nte que o teor de gordum nào pode ser in
ferior a 3%. 

Mas, infelilrncnte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vivemos em um regi
me c:tpitalista, pior, um capitalismo apátrida, nem nosso i:, no qualu criatu
ra humunu í: mero, simples instrumento, Não se olha o homem como pcssou 
divinu; nUa se olha o nosso semelhante como criatura humana: olha-se, sim, 
como instrumento do capital, que tudo pode. Sim, tudo pode cm detrimento 
da noss:t própria suüde, 

O Sr. Paulo Brosmd (MDB- RS)- Permite-me o ncbrc Senudor'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Com o muior pruzer, nobre 
Senador Paulo Brossard, 

O Sr. Paulo Bro.,.rd (MDB- RS)- Esta medido que V. Ex• estl1 dis· 
cutindo, segundo o Ministro da Agricultura, encontruri:l justinc:lliva no 
comhutc :\ innuçào'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O Ministro M1trio Henri· 
que Simonsen, cm 1976, dilia que permitir a alta da leite seria permitir 11 in
fluçriO. 

O Sr. P11ulo Drossard {M DB- RS)- Quer diler, então, que pmu com
butcr a innuçiio, juros livres c gorduru do leite tubcladu. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- lnfelilmcnte, nobre Scnu· 
dor P:tulo Brossard, o Ministro du Fm:endu, de 1976, é o Ministro do Plune
jamcnto, de 1979, As autoridades monctárius deste P:~Js sempre defcndcTIIm 
unm politica, onde o lin;mcdro se -sobrepõe ;10 económico. 

E uté necessúrio que eu digu, nesta oportunidudc, que no Brasil quem 
tt:m unw estruturu económica, rural. pastoril. industrinl, c niio dispõe de cn-
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pit:il de giro, corre o risco de, trabalhando, perder o que tem, porque u rentu
hilidude do dinheiro, no Brasil, é muito maior do que a rentabilidade do cco
nômico. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB --RS)- E verdade, tanto a~sim que mui· 
tas empn:sas, grandes empresas, inclusive empresas estrangeiras, obtém no 
mercado financeiro, na cspeculaçtto financeira, lucros sensivelmente: supcrio· 
res ~quclcs obtido.'l na sua :llividade econômica prc:dpua, na suu utividadc 
empresari:il propriamente ditu. 

O SR. AGF.NOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, Senador 
Paulo Brossard. E veja bem V, Ex': ,~ompraram a Light, num dos negócios 
m~is csc:1brosos que a Nação já assistiu; fala-se agora que as companhius 
mullinacionais de petróleo v ii o importar petróleo; fula-se ern baixar a gordu· 
r a do leite, mas os jornais estão cheios do problemu que os partidos vão aca· 
bar! 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Como se fosse um grande 
problema nacional ... 

O SR. AGENOR MARI,\ (MDB- RN)- Neste fim de semana, eu 
me vi cm Portugal por várias vezes, com a reunião do PTB cm Lisboa ... En· 
fim, a politicagem vil, barata e antipatriótica enche os espaços dos grandes 
jornais, c os problemas econômicos e sociais desse teor e desta responsubili· 
da de ninguém trata deles, porque são problemas de somenos, porque não é o 
grande problema da anistia, não é o grande problema da modificação 
político-partidária do País, como se nós aqui tivéssemos um problema de 
ideologia. Sim, como se: aqui nós tivéssemos problemas graves. Graves c pe· 
rigosos são esses problemas, Sr. Presidente, Srs. Senadores! 

lendo o Dr. Alvaro de Morais, temos: .. 0 ideal- repito- í: o leite in· 
tegral". 

Admitimos o leite a 3% de gordura, c a experiência tem demonstrado 
qod: o mínimo. Oru. leite integral pode ter até lU% de gordura; pode ler 4, 5 
c 6%, dependendo da pastagem, da alimentação, c da idade do bezerro. Se a 
vaca está com bezerro novo c come uma alimentação fraca, ela pode ter.;% 
de gordura no máximo. Se a vaca está de garrote, já no tempo de apartar, c 
come uma alimentação farta, abundante, ela pode até dar lO% de gordura. 
Esta é a realidade do leite, no mundo todo, No nosso Nordeste, a vaca pode 
d:~r até lU% de gordura, principalmente na seca, quando a forragem é m:~is 
ricu. 

Pois bem, o leite passa pelo processo de pasteurização, c vai ser comer· 
dalizado tendo cm vista o lucro; na hora cm que esses pasteurizadores têm o 
direito de tirur do leite a gordura, que é o componente mais rico, financeira· 
mente c cm termos de saúde, quem é que pode analisar um litro de leite para 
saber se tem o 3% de gordura determinados pelo Governo ou se tem 2%? 

Lembro-me que aqui cm Brasflia, há dois anos, o leite não tinha teor de 
gordura algum c estava cheio de bactérias. Cheio de bactérias! O que acontc· 
ceu com aquele que denunciou que o leite estava assim, e que na época c1a o 
Secretário de Saúde de Brasrlia? Botaram o homem para fora! A última no ti· 
cia que tive foi a de que ele teria sido posto no olho·da·rua, perdera a Sccre· 
taria. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto é: demais! Tudo tem um limi· 
ie! 

Agora, querer diminuir a gordura do leite para conter inOação ... 
Toda a sem una, no Sul ou no Sudeste do País, há corrida de automóvel, 

gastando milhões de litros de gasolina. A qualquer pretexto há corrida de au· 
tomôvcl. Não se fula em diminuir o consumo desse combustível que nós não 
podemos importar nem pagar. Mas o leite é nosso, nilo é importado; é pro
duzida por nós. E vai-se tirar a gordura, do leite enchendo a barriga da 
criança, !ilha de operário, sem alimcntll-la. 

() Sr. José Llns (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGF.NOR MARIA (MDB- RN)- Vou conceder o aparte ao 
nohn: Senador José Lins, com o maior prazer, pedindo apenas a S. Ex• que 
me dé: um aparte curto c não um discurso paralelo porque tenho muito que 
analisar u respeito do programo do leite, ncstn oportunidade, 

Com o maior prazer, Senador José Lins. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Agradeço a V. Ex•, realmente nilo 
desejo me alongar. Desejo apenas informar u V. Ex• que o leite, cm toda n 
parte do mundo, é dcsnntudo. Que, ademais, o leite integral é inadequado 
par;~ criunçus de tenra idade- V, Ext sabe que n tecnologia do leite, conhe· 
r.:ida no mundo todo, uprcsentu ao mercado, leite com vârios teores de gor· 
duru, cxceto, mtturalmcnte, teores de 6% a \0% u que V. Ex• se referiu. O 
Ministério du Agriculturu deseja decerto, regulamentar o mercado de leite 
nesscs v{uios teores, de ucon.lo com a nccc.~sidade das vltrius classes de con· 
surnidores, sem prejudidt·los. Cnmo todos s:tbemos, a gordurutiradu do lei· 

te é entregue ao mercado cm scparudo, sob a forma de manteiga sem maiores 
prcjuíws para o povo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Estou falando de crianças, 
nobre: Scn;tdor, dl' 3 a 4 meses. 

O Sr .. fo>c l.lns (ARENA- CE)- V. Ex• sabe, nobre Senador, que a 
çriança de 4 meses de: idade não pode tomar leite integral. E as farmácias es· 
tiio cheias de le1te desnatado para as crianças com qualidade c teor especial. 
O valor alimentícia do leite ... 

O fo,r, Paulo Bros.'iard (MDB- RS)- Só que essas crianças filhas de 
trabalhadores, que ganham salário mínimo, não têm acesso a esse tipo de lei
te. 

O Sr. José Lin'l (ARENA- CE)- Esse é outro problema. Acredito. 
Todavia, o que se está discutindo é a qualidade do leite. Ora, o leite não é 
unicamente, uma fonte de gordura, ao contrário, o valor alimentício do leite 
cstú também nu caseína, nos sais minerais, na proteína, está nas vitaminas c 
cm tudo o mais. Esta u informnção que cu queria dar a V, Ex•, na certeza de 
que o Ministério está tentando ordenar a apresentação do leite à famflía bra~ 
silcira, sem prejudicá-lu c, ao contrário, beneficiá-la. Muito obrigado ~ 
V. Ex' 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José: Lins, quer 
dizer que V. Ex• acha que esse sanitarista, Dr. Yalmo de Moracs vem falar 
aqui c não entende nada sobre o leite? 

O Sr. Josél.lns (ARENA- CE)- Aproveito nobre Senador que o es
pecialista não deve estar se referindo a crianças de 3 a 4 meses, Ele deve estar 
se referindo a crianças de outras faixas etàrias. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• vai escutar o que 
ele diz, que é o seguinte: 

"Em principio, somos contrários a toda retirada de elemento 
do leite. O ideal é:, repilo, o leite integral. Admitimos o leite a 3% de 
gordura. A experiência tem mostrado que o leite a 3% de gordura 
satisfaz tanto à alimentação na primeira infância, quando à do 
adulto. O leite a 2% para o adulto é admissível somente para o 
adulto. Não há problema nenhum para o adulto formado, fora do 
período de crescimento, Nu primeira infância c no período de cres
cimento, o leite deve ter um mínimo de 3% de gordura.~· 

O que V. Ex' entende como primeira infãncia? 

O Sr, José Lins (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, não estou de 
acordo com ... 

O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN) - Porque o sanitarista diz o 
seguinte: 

Na primeira infância e no período de crescimento, o leite deve 
ter um mínimo de 3% de gordura. De outra maneira, há prejuízo ir· 
remediável, não só no crescimento corporal, como também no sis· 
tema nervoso. t\ gordura é constituinte fundamental do sistema 
nervosa. Povos que se alimentam corretamente, que té:m um perca· 
pila de leite elevado, são povos desenvolvidos, 

V. Ex•, que nllo é sanitarista, defendendo o Governo quer voltar-se con· 
tra um dos homens mais probos, dos mais dignos c dos mais capazes, que é o 
Dr. Yalmo de Moracs, que é um sanitarista, 

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

O SR. ACENO R MARIA (M DB - RN) - Permita·me, Senador Josó 
Lins, que cu termine o meu raciocínio, depois darei o aparte a V. Ex' 

Aqui, mais à frente, diz ele o seguinte: 

"Em segundo lugar, us gorduras do leiie têm em dissolução as 
vitnminas A c D. Retirada a gordura do leite ni\o há nem vit01mina 
A nem D. A vitumina A é indispensável ao crescimento; a vitamina 
D é antiraquítica, São vitaminas que condicionam o desenvolvi
mento corporal c têm além disso uma série de funções de relevitn· 
cia, tal como a função ocular. 

O que acontece é que aquele antigo conceito de que u gordura 
é um simplc.~ glóhLJlo sem quulquer outro componente está Cllmplc· 
t:uncntc errndo. Nos glóbulos de gordura \'ai uma fr:u;i\o protCiça, 
\'àll sai~ t..lc ferro, sais de çobre, vai a colesterol todo. v;,ti llld:t a vi· 
t:unina A c :1 D. Com u retirud01 total da gordura, o leite wma-sc 
ab~olutarncntc ins;Hisfatório l1 alimentaci'lo infantil." 

O Sr. Adullwrtn St•nu (MDII- t\C)- Permite\' h' un; .tpdrtc" 
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O SR, AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muior prazer, ouço o 
nobre: Senador Adalberto Sena que é mi:dico c, exatamente, dirá alguma cai· 
su. 

O Sr. Adalberlo Sena (MDB- AC)- Perfeitamente, Estou ouvindo 
como a opinião de um técnico, a opinião de um sanitarista é post01 de lado 
pc:los tecnocrat.as do Ministério da Agricultura, que não são médicos c nem 
silo sanituristas. Mas, exatumcnte, havia pedido esse aparte hú mais tempo 
para csclurccer esse ponto. Sobre esse teor da gordura, todos n6s sabemos, u 
gorduru cm excesso pode prejudicar a criança, sobretudo, ~quelas que têm 
pcrturbaçila digestiva, Mas, esse teor de 3% é o miníma C!lscncial c 6 essencial 
flor isso: parque para o crescimento da criança 'c para o seu desenvolvimento 
psíquico i: necessário nào s6 as gorduras como também us vitaminas: "A" e 
"8", E essas vitaminas "A" c "8" nào podem existir no leite sem u presença 
de gordurus. cx.atamcnte porque elas nao são solúveis na água, são solúveis 
upenas nas gorduras. De modo que, se o leite não tiver um certo cacliciente 
de gordun1s, ele nào dissolve essas vitaminas, essas vitaminas nào se integra· 
rào no leite e nem se integrarão, por conseguinte, no organismo da criança, 
Muito çbrigado a V, Ex•. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nobre Senador Adalberto 
Sena, V. Ex• que é médico c, acima do interesse da politica partidária, ideo· 
lógica, V. Ex• põe o interesse da criança, da criança desnutrida, du criança 
pobre, abandonada, da criança raquítica, nua, desprezada, que tem como 
alimentução só esse tipo de leite. Porque o Senador José Lins falou em vários 
tipos de leite; o leite comercial para essas crianças é esse leite tipo "C". O ou· 
tro i: leite de 1 S -tem leite cm Brasnia de \8 cruzeiros o litro- sim, porque 
o leite: é um só. Mas a técnica moderna do consumismo, inventou vários ti· 
pos de leite. O leite é um só; repito, mas a técnica ou a tecnicidade 
modificou-o de tal maneira que hoje nós temos vários tipos de leite, 

Pois bem; V, Ex.•, como médico, acha também que o Dr. Yalmo de 
Morat:s, mi:dico sanitarista, esta certo, mas o nosso colega, Dr. José Lins 
que nào é médico, que não é sanitarista, I; quem acha que esse leite pobre, 
sem gordura i: que é o leite certo. Sinceramente, lico preocupado; um Sena· 
dor que representa aqui o interesse do povo, colocar acima do interesse do 
povo o interesse do Governo, - ... 

O Sr. José Lln< (ARENA - CE)- Permile-mc V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... Governo que não elege 
ninguém! O Governo, já agora, quer acabar com a ARENA porque ele cstb. 
consciente de que a ARENA não vai ter vez nas eleições nem nas de 1980 c 
nem nas de 1982. Por quê? Porque obrigou aqui ao arenistn a ser, ao invés de 
representante do povo, ser representante do Governo; tanto que o arenista 
não vota no que quer, vota no que o Governo deseja. Essa é a realidade; es· 
tou aqui neste Plenário hã quatro anos e três meses c o que cu vejo é isso: o 
arenista não vota cm o que ele quer, ele vota no que o Governo acha convc. 
nicntc. Acontece que na hora de votar, quem elege o politico não é o Govcr· 
no, quem o elege é o povo. Então, a mãe de fam!lia sabendo que Agenor Ma
ria está nesta tribuna defendendo um leite mais rico, é lógico que, numa 
eleição, ela votará cm Agenor Maria. O Senador José Lins que csrá defen
dendo um leite mais pobre, mais fraco. nào terll o voto dessa màc de famflia. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Permile-me V. Ex!'? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Principalmenle no Ceará, 
aonde o leite é forte e há 20 anos não tinha pasleurizador. O cidadão com
prava uma garrafa de leite c a do'rta da ·caSa ia colocando llgua no leite de 
acordo com o seu bolso c de ·D.é:ordó com o leite. 

Temos, hoje, graças a Deus, uma Senadora aqui; ela criou filhos c sabe 
que: o leite, antigamente, antes de pasteurizá .. ) o, a mac de famnia colocava {1. 

guu no leite c controlava o teor de gordura deste, aumcntando·o através da 
úgua e diminuindo o leor de gordura do leite. 

De forma, Senador José Lins, cu nii.o era para falar hoje, mas as notas 
do Corrt•io Bra:i/iense dão como certo o aumento do leite, a diminuiçào da 
gordura do leite u partir do dia primeiro de julho: 

"O leite tipo "C", com teor de gordura reduzido â~: 3 para 2%, 
custurâ relativamente menos," 

Ora, 20 centavos u menos c I% de gordura a menos. 

O Sr. Josi• Lln< (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um upurte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou s6 terminar esse rn· 
ciocinio para conceder o aparte a V. Ex•, uchundo que V. Ex• vai ter um 
batc·bocn muito grunde com Dr. Yulmo de Moracs. Ele virá ao Senado nu 
próximu reunião da Comissão de Agricultura puru discutir com V, Ex• o 
problema do ldtc. Fique certo, Senador José Lins, cu ni\o me ufnsturei um 

-·----

palmo dessa luta que iniciei cm 1976, irei até ao fim, porque digo c repito, fui 
criado numa fazendu cm que leite, depois de tirada a gordura, as sobras eram 
dadas aos porcos c não é possível que o governo queira fuzer'dus crianças de 
Brasflia, porcos, não tem cabimento. 

Esta noticia diz que o leite ia ser 7 cruzeiros e vinte centavos, mas como 
o Governo vai mandar tirar 1% de gordura, vai ser autoriznda a venda, a 
purtir de \9 de julho, a 7 cruzeiros. 

O valor do leite está na gordura, teitc sem gordura é pobre, sem valo!' e 
para as crianças que s6 tomam leite, se tirar a gordura, elas irão encher a bar· 
riga, não irão se alimentar. Volto a dizer, as esposas de operllrios de salário 
mínimo secaram o leite do peito, não têm mais leite, o leite é este, este leite 
seco que vai ser comercializado. O lcitc em lata que hA nas mercearias, o Se· 
nado r Paulo Brossard disse .. o muito bem, nào estâ no alcance do poder aqui· 
sitivo desses operários; uma lata de leite custa 40, SO cruzeiros c o operário 
nào pode comprar uma lata de leite e, se comprar, aqueles que compram be· 
nclicium o trustc pior deste Pais que é a Nestlé. Já respondi a um jornalista 
hú três anos passados aqui: "Senador. como vai se resolver o problema de 
leite no Brasil?" Disse a ele: "Sb há urna maneira, quando se tirar u Ncstli:, 
nc:sse momento vai se resolver o problema de leite no Brasil". Enquanto prc· 
valccer o truste da Ncstl6, não se vai resolver o problema de leite no Brasil, 
pois um Pais com essa dimensão c com essas possibilidades importa, a cada 
ano, leite por conta do malfadado trustc da Nestlé. Importa o leite, prcjudi· 
cando o Pais. Todos os anos há importaçno de leite em detrimento do Pais. 

E com muita preocupação que vou conceder o aparte ao nobre Senador 
José Lins. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Agenor Maria, nilo 
hú necessidade de V, Ex• se preocupar. Desejo apenas é esclarecer V. Ex•, 
que os tipos de leite postos no mercado são padronizados. O objetivo do Mi· 
nistério da Agricultura não deve ser o de prejudicar ninguém. Deve ser, cer· 
lamente, o de oferecer o leite por menor preço, mas dentro de padrões ade· 
quudos a cada classe de consumidor. V, Ex• cstâ se baseando cm noticia de 
jornal, que natural.mente nem sempre representa o verdadeiro pensamento 
da autoridade. Seria melhor pedir maiores esclarecimentos. Não há de ser in· 
tenção do Governo prejudicar o povo, principalmente as crianças. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Isso não é novidade, nobre 
Senador Josê Lins. Em 1976 já aconteceu isso, o leite tinha 3% de gordura c 
baixou pura 2%. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V, Ex• sabe que há leite com di ver· 
sos padrões de gordura. Isso é normal e comum, cada um com seu preço: 
mais gordura, talvez mais caro. 

O SR. AGENOR MARIA (MD.B - RN) - Qual é o leirc paru as 
crianças, criancinhas novas de 3 meses? 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Depende da idade, recém-nascidos 
-V. Ex• sabe- nno podem tomar leite integral, isso mata, isso lhes faria 
mui. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu quero que V, Ex• ex· 
plique agora qual é o leite padrão para essas crianças. Porque esse que vai 
ser comercializado, esse com 2% de gordura, não é o padrão. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Possivelmcnre ainda é um teor alio 
de gordura para a criança de tenra idade, possivelmente! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Mas qual é o ripo? 

O Sr. José Llns(ARENA- CE)- Eu não sei. Eu nua sou especialista. 
Eu sei apenas lhe dizer que os leites postos no mercado aprovados pelo Mi· 
ni51ério suo leites tipo padrilo, que têm o teor cxatamcntc necessário dos di
versos elementos, pura satisfazer ao público, dentro das suas necessidades. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, eu te· 
nho umu profunda admiração por V. Ex• 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Muito obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V, Ex• sabe disso. Mas eu 
estou completamente decepcionado c apavorudo. V. Ex• estA entrnndo num 
teor de discussão que não confessa que não entende. ' 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- Teor de gordura! Nilo, eu nilo es· 
tau confessando que nl\o entendo. Nilo hft muito que entender. Apcnus ni'lo 
~e i quul o teor cx01to de gorduru neccss~rio ·pura detcrminndtt idude, V. Ex• 
me dcsculnc. 
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O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Indo de encontro a uma 
palestra do Dr. Yulmo de Mon.1es, uma das autoridades mai!i desl<:lcadas 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Tambim não estou contra. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• não pode ncar con· 
tra c nem a favor. Porque V, Ex• está a favor de qui:? NUa cstí1 -contra o 
Dr. Alves c nem está a favor da gordura. 

O Sr. Jo>é Llns (ARENA- CE)- Pelo que V. Ex• leu o técnico in· 
forma que o ideal seria o leite integral. Naturalmente para um:~ determinada 
idade, porque ele niio entra em detalhe quanto a isso, 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Nobre Senador Josi Lins, 
escute bem este trecho: .. E que, segundo as diretrizes da política leiteira, 
novo reajuste do preço do leite está fixado para vigorar a partir de 111 deju· 
lho". Agora: "Quando há 3% de gordura, o leite serfl majorado para Cr~ 7,20 
o litro, mas reduzindo o teor de matéria gorda para 2%, embora desfalcando 
o a!imento de protc:inas, o Governo poderá fixar o preço do litro de leite em 
Cr~ 7,UU". 

Esta é a notícia do jornal; e eu vou esperar o dia 1'~ de julho? Eu não pos· 
so esperar. Eu tenho de vir a eslU tribuna e protestar, porque, se cu tenho 
uma palestra da saúde pública brasileira, através de um dos membros mai~ 
caracit~dos daquele Ministério, provando por a+ b que: o leite com meno~ 
de 3% de gordura é pernicioso às crianças, então eu teria de vir à tribuna u 
tempo de çcnsurar essa medida, para que as crianças de Brasília não ficassem 
subordinadas a esse tipo de leite que: não lhes é aconselhável. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- E o que V .. Ex• faz é tarefa 
inerente ao desempenho do mandato de representante do povo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Sen:tdor Mauro Benevides. 

Eu acredito que esta l: a missão do Parlamentar, seja ele do M DB ou da 
ARENA, porque eu já disse desta tribuna uma vez: acima dos interesses do 
meu Partido, ucima dos interesses do Governo, está o interesse da Nação ... 

O Sr. Lízoro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... c não ponho acima dos 
interesses da Nação m01is n~da. Acima dos interesses do meu Partido ou do 
Governo, eu ponho os interesses da Nação, e a Nação se compreende o po· 
vo, c a Naçào se compreende essa gente que está aí trabalhando e sofrendo. 

Outro assunto, Sr. Presidente, que me trouxe à tribuna na tarde de hoje, 
afora o problema do leite, é o problema da infra-estrutura do Nordeste. ~ 
um problema que prova que o Governo, apesar de estar pr.tticando bem o es
porte, através do Presidente, o Governo, apesar de ~tar cheio de saúde, o 
Góverno cstã cheio de vontade. Sim, o Governo, até hoje, é de muita convcr· 
sa, mas não está objctivamentc olhando a realidade nacional. O Nordeste cs
tà atravessando uma fase difícil. Então, o Governo autorizou, através dos 
seus Ministros, que os agricultores com propriedades pequenas podiam ter o 
seu serviço de infra-estrutura c não pagavam nada. Apenas um homem 
respondia naquele percentual. As médias propriedades podiam pagar, de 
cada 100 homens que trabalhavam, 30 homens, pagos pelo dono da propric· 
dadc. Os 70 homens, ou seja, 70%, pagos a fundo perdido. Os agricultores do 
Nordeste, sabendo que 70% do investimento da infra-estrutura ia ser pago 
pelo Governo a fundo perdido, c sb 30% pagos por eles c os 30% pagos por 
eles podiam fazer o levantamento nos bancos oficiais, alistaram o povo c co· 
meçuram a fazer o serviço de infrü·estrutura nas suas propriedades. 

Os proprietários maiores podiam entrar com 50% c o Governo, a fundo 
perdido, com 50%. Uma grande parte de agricultores, pequenos, m~dios c 
grandes, começou a fazer despesa no mês de março, despesa essa autorizada 
a Prcfcilo~ pelos Ministros da Agricullura e do Interior. O Baoco do Brasil c 
o Banco do Nordeste iam cmprcstur dinheiro para fazer jus a essa despesa, a 
vinte unos de prazo, com seis anos de carência a 12%, Essa foi a dctermi· 
nação oficial, este foi o apoio oficial, esta foi n palavra do Governo. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Conselho Monctllrio Na
cional autorizou aos bancos oliciuis a emprestarem o dinheiro pura que esse 
ruríco\n pudesse urcur com o pagamento dos seus 30, 40,5 0%, diante do con· 
truta firmado c01n o Governo. Pussarum·llc os meses de março, abril, maio, 
estumos cm junho, c o Banco do Nordeste, que tem, talvez, 15%, no mllximo, 
de ugricultores como mutullrios, estú concedendo empréstimos. 

E o que ucontccc com o Banco do Brusil, que tem B5% de mutullrios, no 
Nordeste'? Até hoje, não emprestou um ccntuvo. O que cstll ocorrendo no 
Nordeste'~ O agricultor, mutuúrio do Banco do Nordeste, cstfl lcvuntnndo 

um emrréstimo para pilgar a participação da sua infra.estrutura; e o seu co· 
lcgu que é mutuúrio há mais tempo, e porque há mais tempo C do Bunco do 
Brasil, niio estf1 conseguindo empréstimo. O que está acontcccndo7 O Banco 
do Brasil estú emprestando a esse agricultor, com um ano de prazo, :1 juros 
de 15% ao ano, o mesmo dinheiro para pagar a mesma infra-estrutura dentro 
do percentual que o Governo Federal, através dos seus Ministros, garantiu 
no mé:s de março. 

E um problema sério, e há tempos que me com.unico com os Ministros. 
A indu hoje, tinha uma iludié:ncia com o Ministro Mário Andrcazza para tra· 
tar sobre esse assunto. Alguns agricultores não tendo mais o que vender. 
nem onde conseguir dinheiro de particular, estào fazendo empréstimos no 
Banco do Brasil. 

E de se perguntar: onde estâ a autoridade moral da pu lavra empenhada? 

O Sr. Muuro Denevides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RNI- E de se perguntar: por que 
é que o Banco do Nordeste M mais de 60 dias vem concedendo o emprésti· 
mo, e o Banco do Brasil não concedeu empréstimo algum? 

O Sr. Mauro Denevides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Com o maior prazer, Sena· 
dor Mauro Bcnevides. 

O Sr. Maaro Bene•ldes (M DB- CE)- Nobre Senador Agcnor Maria, 
o descumprimento das promessas governamentais em relação ao Nordeste 
não deve mais constituir surpresa para V. Ex•, para esta Casa ou para a opi· 
nião pública nacional. Veja V, Ex• que, na reunião de abril, da SUDENE, o 
Sr, Ministro do Planejamento Mário Henrique Simonsen ur.unciou que o 
Nordeste seria preservado da drasticidadc das medidas antiinflacionárias 
postas em práticas pelo Governo. Quando S. Ex• o Ministro Mãrio Henri· 
que Simonsen, esteve nesta Casa, foi-me impossível interpelá-lo, cm razão de 
norma regimental, mas fiz encaminhar, através: do emincnle Presidente Luiz 
Viana, uma série de indagações a S. Ex•, apontando, objetivamente, medidas 
na área monetária que não foram atendidas para beneficiar o Nordeste. E 
mais que isso, nobre Senador Agenor Maria, recentemente, o Senador José 
Lins e eu estivemos no Município de Quixeramobim, no sertão central do 
Ceará, e lá o que nos foi dito, a S. Ex• e a mim, foi que, cm termos de progra
mação de emergência, ex ata mente há seis semanas não se cumpria o crono· 
grama de desembolso da SU DENE. estabelecido para aquela área. Portanto, 
V. Ex• não deve surpreender-se com o descumprimento das medidas- gover· 
namentais com relação ao Nordeste. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Mauro Bcncvides, 
estou surpreendido, porque este Governo assumiu para valer~ segundo ele. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Está ai há três meses, c o 
que ele prometeu é para cumprir. 

Então, pelo amor de Deus, depois de IS anos de um sistema de força, 
onde a classe política não tinha oportunidade para nada, chega um Governo 
c promete, das praças públicas, que vai corresponder à confiança do povo 
brasileiro. E criou, na realidade, uma atmosfera de esperança; no fneu No r· 
deste, criou, não posso negar que ele criou essa atmosfera. 

Quando, cm março para abril, ele se comprometeu a cumprir com essas 
obrigações, com empréstimos a longo prazo, o agricultor, nessa confiança, 
construiu a sua infra·estrutura. assumiu os seus encargos, carregou a respon
sabilidade que a hora oportuna determinava, tendo cm vista essa confiança. 

Pois bem, a situaçiio desse agricultor é a pior poss{vcl, porque foi con· 
fiando no Governo qac ele jogou na sua propriedade 50, 60, 100,100 ho· 
mcns, e o fato da participaçüo do Governo, através do empréstimo prometi· 
do, nào saiu até hoje pelo Banco do Brasil S. A. Nilo saiu, c qual o rcsaltado? 
Muitos agricultores quebraram a sua palavra empenhada, porque, em nome 
da confiança no Governo, eles assumiram o compromisso. E na hora cm que 
o Governo não cumpriu com eles, nilo havia como eles cumprirem também o 
compromisso que assumiram com terceiros. 

Esta é a reulidude no Nordeste. Falei há poucos instantes com a minha 
ãrea. O Banco do Brasil de Currais Novos, através do seu Gerente, antes de 
o Projeto Sertanejo sair, saiu por toda a llrca a fazer palestra com os ugricul· 
tores, incutindo na cabeça dos agricultores que deviam fazer empréstimos de 
melhorumento no Banco do Brasil. Afirmavam que o Projeto Sertanejo não 
seria Ur'!rovudo, que ele teria cabimento. A maioria fez o empréstimo. O que 
nconteceu'.' Aqueles que fizer um o empréstimo de melhoramento com o Ban· 
co do Brasil ni\o podem fuzer o empréstimo utruvés do Projeto Sertanejo. O 
Banco do Brusil colocou desprevenidos todo!' uqueles rurrcolus: concedeu· 
lhes emrréstimu u 15%, paru, o1p;oru, ni\o ~ozt1rem do beneOcio do emprésti· 
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mo ~om 20 <mos de prnzo, a 2% de juros. I: :1 realidade dus nossas uutorida· 
Jcs. 

Concedo o ap;1rtc ao nobre Senador José Lins pura, se passivei, também 
me contrari<~r no propósito, no alto propósito que mt: trouxe à tribuna. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Ao contrúrio, peço o tlparte para 
parilhc::ni;:ar V. E"'· porque V. Ex• evoluiu muito da última vez que tratou do 
a.1suntn a<JUÍ no Senado. V, E.'<' se mostrou, naquda épo~::a, totalmente con· 
tra o sistcrn~ que o Governo cstft adotando para compensar as perdas du se· 
c;1, oferecendo a mJo-dc-obra, a fundo perdido, para ajudar as propriedades. 
Agora, V. Ex• j[l ddendc: o programa, de modo que a evolução é ampló!, por 
i.1so, pilrõ.Jbcnilo a V, Ex• Mas desejo prestar uma informação complemen
tar. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) .:_Eu fiquei contra, Senador 
José Lins, r: continuo contra. Acho que dar dinheiro dado é um absurdo: 
;~eh o que dar é umn maneira de perder tempo: acho que dar é uma maneira 
de diminuir: acho que dar t: uma maneira de desfibrar. Nós, do Nordeste, 
nào cstumos querendo nada dado; queremos, sim, com condições de poder 
pagar. Fui contra o dar, porque sinceramente confesso que o dar é uma ma
neiru dt: dcsfibrJr as pessoas. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE) - Muito bem. Mas V, Ex• mesmo 
chega fi conclusão de que esse proprietário que admitiu a mão-de-obra nüo 
pode pi!gá·la. Por isso, deseja-a de graça. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN)- Não, ele quer o cmprésti· 
mo. como o Governo prometeu. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Ele cstâ recebendo a mllo-dc·obra 
em sua propriedade. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• não entendeu o meu 
r:!ciocinio. O que está acontecendo, Senador José Lins, é o seguinte: o cida
d~o tem o direito de colocar tantas pessoas quantas necessárias na fundação, 
nn formacào da sua infra-estrutura. O cidadão colocou cem homens na sua 
f:~zend;~,Setenta, o Governo paga a fundo perdido, mas trinta ele tem de pa
g:lr com o dinheiro do próprio bolso. Se ele nào tem o dinheiro, o Governo 
prometeu emprestar. 

Pois bem! Segundo a promessa do Governo, confiando nela, ele colocúu 
I !i os homens. Pois bem! Ele não está pagando, porque o Governo até hoje 
nnl) emprestou um centavo que havia garantido que emprestaria. Eu pior é: 
que o Banco do Nordeste tem emprestado, mas o Banco do Brasil não. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Exatamcnte. Complementando a 
i nformaçào, o Governo levou o programa até o pequeno agricultor. Parte da 
mào-de-obra estil sendo doada e a parte referente ao proprietário correspon
de ao empréstimo concedido através do Banco do Nordeste c do Banco do 
Brasil. A informação que trago a V. Ex•, após percorrer algumas ãreas do 
scrt~o do Ceará, é que o programa está funcionando, tanto do lado da mão· 
c!c·obra a fundo perdido como do la~-, do empréstimo. Hll, na realidade. um 
atraso, mas o atraso não é de março, porque a nutorização foi a partir de 
abril. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN) - Nno é autorização; cm 
rnarco, eles tomaram conhecimento de que o dinheiro para pagar as pnrtici
p.ações seria emprestado. Foi o que cu disse. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE) - Entno, não hã empréstimo de 
rnarco; não há atraso de março. De qualquer modo, as informações que co
lhi se referem a atrasos, mas nilo a desautorização de empréstimos. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, o Bun· 
co do Brasil está emprestando na área do Ceará? 

O Sr. José Llns (ARENA- CE) - Está emprestando. 

OSR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Porque o Bun.co do Brasil, 
no Rio Grande do Norte:, nilo emprestou nenhum centavo até: hoje u n'm
guém? 

O Sr. Jos< Llns (ARENA- CE)- E cxatumcntc por isso que cstrunho 
u inrormuçtlo de V. Ex• Pelo que me informaram, tanto o Banco do Nordeste 
q tJunto o Banco do Brasil estariam emprestando no Cearll. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Scnudor José Lins, quer di· 
1.cr que posso gt1rnntir umanhil uo Ministro Mltrio A ndreaz:tu- vou conver
sur com S. Ex• amanhn 11 turde, se não adoecer novamente, iu fnlé-lo hoje, 
!!"las S. Ex• udueccu c nno pôde me receber, se ele licur bom ~.:onvcrsurd com 
eh: umanh~1 it turde- quer di1er que po~so dit.cr uo Ministro Mf1rio An
drcn:nn 11uc nn Cr:arf1 o Banco du Brasil cstú cumprindo a detcrminaçihl'.' 

O Sr. José Lln~ (ARENA -CE)- Estou tr:1nsmitimlo a V. Ex• uma 
informação que colhi no Cearú, que os Bancos estão cmpreswndo a parte re
lativa a 11\;IU·de·obra de obrigucào dos proprictflrios. De qualquer modo, 
pode h;Jver uma falha cm alguma área. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN) - Cuusu·me espécie que o 
U:mcn dn Brasil do Cear[! empreste c o Banco do Rio Grande do Norte nUa 
o faça. Tenho :1 impressão de: que o Banco do Brasil nno está operando com 
essa medida cm parte alguma do Nordeste, 

O Sr. Jos< Llns (ARENA- CE)- Devo dizer a V, Ex• que 11 infor· 
mação relativa uo Projeto Sertanejo, para o qual também estariam faltando 
recursos, não corresponde à verdade. Soube da própria Direçiio do Banco 
que há uma verba aprovada para este ano, jà em operação, de 649 milhões de 
cruzeiros, para atender esses empréstimos. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- No Rio Grande do Norte, 
até hoje o Banco do Brasil nào financiou o Projeto Sertanejo, tampouco o 
empréstimo para se fazer jus à obrigação da construção da infra-estrutura 
das propriedades condicionadas no Polfgono da Seca. Esta é: u realidade do 
Rio Grande do Norte, realidade que hoje à tarde ia levar ao Ministro An· 
dreazza. Não foi possível, mas levarei amanhã à tarde, se Deus quiser. 

Entendo, Senador José Uns, que este Pafs é um s6, que o Banco doBra
sil é: um s6, c o Banco do Nordeste nilo é diferente do Banco do Brasil. Não 
entendo por que o Banco do Nordeste está fazendo esse tipo de empréstimo, 
c: o Banco do Brasil se nega a fazê-lo. O Banco do Nordeste cstã fazendo esse 
tipo de: empréstimo porque recebeu autorização do Conselho Monetário Na· 
cional. Agora é c!e se perguntar: desde março o operllrio estâ trabalhando: 
estamos cm junho c o recurso nilo chegou. Como é que o proprietário de ter
ra vai pagar a esse: operário os 30 ou 50% que esse proprictàrio tem obri
gação de pagar? Quem í: o responsável? E o Governo. Por que o Governo se 
precipitou? Por que o Governo não correspondeu b. confiança desse rurícola? 
São os problemas que trago, na tarde de hoje, il tribuna do Senado Federal. 

Já venho dizendo. há muito tempo: ou o Governo arregaÇ'J as mangas c 
vê esses problemas com objetividadc, com honestidade, com sinceridade, ou 
vamos para uma situação irreversivel. 

O Governo só poderá se impor à confiança do povo brasileiro se, acima 
dos interesses mesquinhos ou subalternos, for colocado o interesse da 
~ação. O interesse da Nacào deve estar acima do interesse individual ou su
balterno, seja de grupos ou de pcssons. Infelizmente isso não está acontecen
do. 

A instabilidade política atual do Brasil é que me recomenda pensar as
sim. Temos partidos, hoje, no Brasil? Serã que temos partidos? Será que vão 
criar mais partidos? Será que: vão acabar com os atuais partidos? Não sabe
mos de nada. Esta é: a grande realidade, ni'to sabemos se: vila aumentar, se 
vila diminuir ou se vila acabar. O que sabemos é que a nossa divida externa · 
aumentn toda semana. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Todus as semanas, a nossa 
dívida externa aumenta. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E a interna também. A intcrnu 
lhe faz compunhia. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O que sabemos- repito 
- é que a nossu divida externa aumenta todas as semanas. O que sabemos é 
que os produtos básicos deste Pafs, como o cacau, café c: o açúcar, ainda de
pendem do mercado internacional. Nilo somos n6s que lhes damos o preço. 
Quem lhes dá o preço süo as multinacionais. 

O que sabemos é que o preço do café abaixou: no ano passudo, tr~ vezes 
nos Estados Unidos, c nqui sb fez subir. O que snbcmos é que a inffincia 
abandonada aumenta no Pnfs. O que sabemos é que o assalariado nilo é 
aquele que está desempregado, niio, é aquele que trabalha e passa fome, Pcs~ 
soas morrendo de frio no Paraná e em Silo Paulo, porque não têm agasalho: 
milhões de criunçu:i jogadas nu sarjeta do sofrimento c da dor, no Rio e em 
São Paulo. Isso nôs subcmos. Subcmos como vamos resolver? Sabemos, 
Como podemos resolver, se a polltica i:: apenas um exercfcio, se polftica neste 
11afs nüo tem poder para nada? 

Estou uqui há mais de quatro unos. Não tenho um s6 projeto aprovado. 
Nenhum. 

Ora, Sr. 11residc:ntc c: Srs. Senadores, estou htl mais de quatro unas.ncste 
Senado. Trouxe comigo umu vivência de: muitos anos, Apresentei ncstu Casa 
projetas de alta profundiUadc, projctos que viio de encontro iiS causas liUe 
gcrum as dístllTÇÕcs sociais, rwllticas c económicas dc:stc Pais. 

""----·---------··" --······--· ----·-·---- ----------- -----------·-----··---- ---------
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O Sr. Lúzaro Barboza (MDB- GO)- Permite V, Ex• um apurte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nonhum desses projolo' 
foram aproveitados, numa Jemonstraçào do que o Poder Executivo joga, 
marginaliza, esquece a classe política, a classe politica que s6 serve para ba· 
lançar a cabeça c dizer sim, a classe poHtica que nUa serve mais pólr.a nada, a 
não ser para isso. 

Há poucos dias, aqui, desta tribuna, um Senador do Governo canrcssou 
~~uc não conseguira uma audiência com o Ministro da Educação c que vários 
prcrcitos do Ceará voltaram ao seu Estado sem conversar com o Sr. Ministro 
da Educação. E quem melhor sabe dos problemas da educação do Ceará se· 
não esses pobres prcrcitos que, arrostando tamanhas dificuldades, chegaram 
até Brasília c não puderam ser recebidos por S. Ext?! 

Esta é a verdade aluai deste Pais. Uma verdade que d6i, mas que prcci· 
sarnas dizer. O rico brasileiro, que não se ligou às multinacionais, que não se 
ligou no mercado linancciro, descapitalizou-se- tem patrimônio c dividas. 
A classe média nucional estã asfixiada. A casa é do BNH. Sim, a casa é do 
BNH. O juro dessa casa, com a correção monetí1ria, vai a cinqUenta c tantos 
por cento ao ano. O carro da classe média é da financeira c o juro vai a 60% 
ao ano. A classe: média está asfixiada, · 

O assalariado br";,ilciro, este está morrendo de fome. O salário mínimo 
no meu Estudo é C r~ ~ fl41 Qfl. Não dá para pagar o aluguel do miserável 
barraco. 

Já disse várias vezes aqui, o operário que ainda não se casou vai morrer 
solteiro r cito burro-mula, porque o que ele ganha não dá para casar. E o que 
é c<~sado não come duas vezes por dia, c o que é casado trabalha e passa fo· 
me, perdendo, J:ssim c por isto, o interesse, o amor pelo labor. 

Na hom cm que o homem pobre que trabalha perde o amor pdo labor, 
meu Deus, o que: ralta de perder?! O sentimento de pudor ele vai perder. E 
está aí, sim, n pobreza brasileira tr<~nsformando·sc: em miséria, c a miséria é a 
porta aberta da rrostituição; c o que mai!t cresceu, neste Pais, nesses últimos 
15 anos, foi a prostituição, por conta da miséria que bateu aos lares da 
pohrela brasileira. 

Concluo, Sr. Presidente, pedindo apenas que conste deste meu discurso 
um projeto de trabalho, no Nordeste, do Agrônomo Abraão Azevedo de 
Souzu, que enviou-me um projeto de como minorar as secas, naquela área. 

Termino c agradeço a deferência da Mesa, c mais uma vez pedindo a 
Deus na sua bem-aventurança, para iluminar a consciência daqueles que 
mandando, precisam mandar, tendo em vista a Nação, tendo em vista o po
vo, o povo que deve estar acima do interesse do dinheiro, do interesse do 
grupo, do interesse subnlterno que nnda pode oferecer de positivo para a 
grandeza c o futuro deste País. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE Rt"FERE O SR. AGENOR MA· 
RIA EM SEU DISCURSO: 

Empresa de Assistência Técnica c Extensão Rural do Rio Grande do Norte 
vinculada à Secretaria da Agricultura. 

Currais Novos, 06 de Abril de \979 

Ao: Senador Agenor Nunes de Maria 
Presidente da Comissão de Agricultura do Senõldo Federal. 

Senador t\genor Maria. 

Estamos encaminhando para V. S• o nosso trabalho que apresentamos 
como Subsídios para Elaboração de um Plano de Açào para o Polígono dus 
Secas. 

Esperamos que o presente trabalho venha trazer as informações ncces· 
sárias que esta Comissllo de Agricultura precisa para reivindicações, junto 
aos argUas competentes, de uma soluçào para o fenômeno das secas, que :;c 
registram periodicamente no Nordeste do Brasil. 

Aproveitamos o ensejo pura renovarmos os nossos muis sinceros votos 
de consideração c apreço, por esta atuante comiss!\o, que se preocupa com os 
problemus agropccuários desta naçào brasileira. 

Cordiais Saudações, - Abraiio Azevedo de Souza, Técnico Agropc· 
cuflrio. 

TITULO: SUBSIDIOS PARA ELABORAÇt\0 DE UM PLANO DE 
AÇt\0 PARA O POLIGONO DAS SECAS. 

1::/t~homçtio: En~o:t•nhefro tfgrimomo tf bruiio A :rwdo dt• Sou:a - Tàtrit·o 
tlgropt>cuúrio ela EM .. r TER-Rn. 

Solldtaçiio: Comi.mJo tlr .·lgricultura tio St.>nudo Fí'd1•ral. 

l.ocul: Cum1i.1· Nm'M·RN. 
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ApreJentuçào 

O fenômeno das secas que flagelam os Estados do Nordeste do Brasil, c 
suas conseqUências, são apresentadas sob a figura de um problema cuja so· 
luçào tem sido procurada, debatida, discutida no papel c cm reuniões desde 
longos tempos. 

·O sertão das secas pcriórlicas fatalmente sofre crises mais ou menos in
tensas, que abalam fundamentalmente a sua economia, gerando graves 
problemas sócio·ceonômico na região, pois é notório que o produto obtido 
pelo trabalho du população, acumulado cm alguns anos, é insuficiente, em 
cuda crise, para evitar-lhes grandes sofrimentos. 

A rcgiào das secas c, principalmente, os sertões do Rio Grande do Nor· 
te, do Ceará c da Paraíba, estão sujeitos fatalmente a essas temerosas crises, 
4ue sempre ocorrem na região nordestina, ocasionando os males que iremos 
arontar adiante. Não conhecemos nenhuma outra região que seja tão nagc
lada, na época que assola uma seca, pois os prejuízos tornam-se incalculá
veis, criando um clima de desespero c intranqUilidade à população da área 
atingilia pelo fenômeno das secas. 

Sabemos que na região onde ocorre o fenómeno das geadas ocorre o 
crestamento e prejudica a no ração, diminuindo sensivelmente a produção; as 
plantações continuam depois com as fases de desenvolvimento vegetativo e 
frutífero: as inundações prejudicam as lilvouras marginais, mas depois pode· 
rá surgir nova surra, com a seca nada disso acontece, existe uma verdadeira 
dcvastaçào, a lavoura morre, a pastagem nativa que alimenta os rebanhos 
desaparece, no ano seguinte tem que começar tudo novamente, cm busca de 
melhores dias, \utando·SC contra o meio hostil, que a natureza nos oferece. 

Procuramos fazer uma análise dos acontecimentos, dos efeitos deixados 
pelas secas, que já passou o povo nordestino, sali'!'ntando as medidas a dota· 
das c apresentando sugestões, para ela boraçào de um programa de ação, 
para enfrentarmos as estiagens que ocorrem com freqUência na região nor· 
destina. 

Apresentamos nossas idéias c mostramos as soluções a serem tom01U;~.s, 
cm defesa do homem rural, colocando~o acima de tudo, pois acreditamos 
nele c sô podemos lutar contra a natureza, investindo cm obras sociais c eco· 
nômicas que traduzam benefícios diretos ao rurícola, que luta pela sobrevi· 
vência da família e dos irmãos que habitam nas cidades, precisamos confiar 
nck, oferecer-lhe condições de vida condigna, dar-lhe apoio, ajudá-lo a de· 
)!envolver t1 sua regiào, pois nosso homem nào precisa de esmola, precisa sim 
de incentivo, de meios para colocar cm õlção sua capacidade criadora c pro· 
dutiv:~, conseguindo, portanto, a sua promoçào sócio·econômica. 

Finalidades e Objelivos 

A finalidade do presente trabalho ê: mostrar à Comissão de Agricultura 
do Senado Federal a situação da Rcgiào Nordestina, cm decorrência de es· 
tiagem prolongada que se registrou no Nordeste brasileiro, particularmente 
o Rio Grande do Norte, Estado da Federação que atravessa, atualmente, cs· 
tcs efeitos, Região onde a precipitação pluviométrica é bastante baixa e irrc· 
guiar, rcgistrando·sc os chamados ''Bolsão das secas'' cm parte dos Estados 
nordcs1inos. 

Queremos, de nossa parte, apresentar subsídios para que os eminentes 
representantes do povo brasileiro, do Norte ou do Sul, se irmanem nesta luta 
em defesa de um povo que nilo necessita de ravorcs, ma~ de medidas que si r· 
vum de sulvuguurdas em defesa da agricultura e da pecuária. 

O nosso objetivo é apresentar sugestões c idéias vtuias, pura serem 
upreciudns, dcscutidas e colocadas cm pr6ticas, vi~ando u fixaçrt.o do homem 
no meio rural, pura cvitur o êxodo, dei;t;ando, assim, de haver desralquc da 
população rurícola c, conseqUentemente, "inchação" das grandes cidades. 

Procuramos situar, neste trabalho, us medidas que foram postas cm prlt· 
ticus, em outras épocas, cm que o fenômeno das secas abalou o scrtào nor· 
destino, cujus medidas rorum puliutivns c que ni\o chegaram a ser soluçi\o 
pur;.1 as estiagens subseqUentes, evitando apenas pnrtc dos problemas sociais 
surgidos cm decorrência da falta dns chuvas, nn.o surgindo nenhum efeito 
agropecuário nu área afctndn. 

O objctivo esrecifico é procurur sensibilizar os Poderes Federal, Estu· 
duu\ c Municipal, (lara uma tomnda de posiçi\o, com rcluçi\o U épocu que 



;1tr:m:ssamos: pro~.:uramos enviur :-.ugestões c mcdidus pura serem ilV:IIi:tda~ 
c transfornwUas cm meta:-. de ;~çilo prioritúrius, ~.:aso !'lej;~m reconhecidas por 
todos a ~ua viubllidotdc cconômica, 

Procuramos enfocar uçõcs que vies~cm fortulecer u surpres:t agricola, 
contr:t o:-. efeitos que as secas prllporcionmn. visundo, acim:1 de tudo, <I li
.'i.:u.;fw do homem no meio rural, procurundo mantê-lo na unidade produto
r:!, que ;1 priorid;tde, mesmo cm épocas difíceis, fortalecendo mais ainda o 
elo homcm.solo-vida. 

Co11Jidt'raç<3t.>,\' 
Consider:tndo que os efeitos da estiagem prolongada que se registrou no 

Nordeste, os chumudos Bolsão das secas, causa enormes prejuízos à Agricul· 
tura c à Pecuária, apresentaremos algumas co~sideraçàcs sobrt: medidas an· 
teriorcs que foram tom:1das, as chamadas Frentes de Trah:tlho. 

Que nesta i:roca existe a liheraçilo de milo-de-obra rural, em dccorri:n
cia n:1tuml desse fenómeno. 

Que a seca provoc:1 o i:xodo rural, criando graves prc.blemas sociais c 
económicos para o campo e as grandes cidades. 

Qui! a épocu favorece o aparecimento de doenças da populuçilo, como 
conscqUi:nciu da má alimentução, que são submetidos e obrigudos a passar 
por das, pela inexisti:ncia de alimentos no campo. 

Que as "Frentes de trabalhos", que foram feitas n<IS emergências, ni1o 
deixou nenhum marco para amenizar cm outras secas. 

Que as Frentes de trabalho divide a unidade familiar, porque o chefe da 
família terá que se deslocar da propriedade onde vive para outro lugar mais 
distante, 

Que a diária que o chefe da família ganha na propriedade, quando se 
desloca para outro local, nilo mais dá para manutenção da família. 

Que us condições de trabalho que siio submetidas ao homem, sào as 
mais precárias possíveis, pois ficam em acampamentos, mal-alimentados, be
bendo água quente, mal dormidos, trabalhando em estradas, onde se respira 
grande quantidade de poeira, sob um sol abrasador. 

Que us Frentes de trabalho leva o homem a render pouco, ou a não pro· 
duzir nada, colocando-o numa situação de indisposição ou indolência. 

Que nestas Frentes são alistadas pessoas que não sobrevivem da agropc· 
cuáriu, vila para lá aproveitando o problema social criado pela estiagem. 

Considerando que estas medidas silo consideradas anti-econômicas e 
anti-sociais, nilo apresentando nenhuma viabilidade à abertura dessas fren
tes, pois acreditamos que se o mal i: a seca precisamos nos organizar contm 
ela, c se seca é falta d'água, devemos purtir para o suprimento d'água, e p<!ru 
esse fim o meio mais elementar, mais simples, mais intuitivo, e, ao mesmo 
tempo, mais eficaz, é a construção de reservatórios d'úgua capazes de resis
ti:ncia às secas. 

Consideramos ser da maior importãncia, nesta fase crítica, para o pro
dutor rural, fortalecermos a sua propriedade, dando-lhe condições financei
ras, pura munler toda famflia na zona rural, evitando desta munciru os gra· 
vcs problemas sociais c fortalecimento du empresa agrícola, criando-se u 
infra-estrutura necessária para enfrentar as estiagens prolongadas, que sfio 
registrudus com freqUência na Rcgii'lo. 

Apresentaremos, adiante, estas medidas mais detalhadas, pura serem 
apreciadas e transformadas em realidade, para defendermos o homem c lu
tarmos contra as lntcmpi:rics da natureza, aproveitando dest:1 maneira os 
mesmos recursos disponíveis, utilizando apenas, outra mudança de nç5o, por 
parte dos órgãos competentes, 

Plano de açào 
Apresentamos alguns parâmetros u serem introduzidos e truçados como 

Plano de Açilo, para sl!rem transformados em metas, a fim de atender ao ho
mem nordestino, nos períodos de estiagens prolongadas e continuadas utí: 
serem atingidas :ts infra-estruturas, indispensáveis ao fortalecimento das 
propriedades agrícolas, pura que possamos enfrentar as secas pcriôdicas, que 
sào registrudas com freqUência em parte dos Estudos nordestinos. 

O nosso pluno se constitui cm dotar <IS propricdudl!s na área utingida 
com os seguintes benefícios: 

1 -Construção de resCrvatórios d'úgua, que venham proporcionar a fi. 
xuçào do homem, do rebanho c du agricultura, em todas épocas, nos unos 
considerados bons, regulares c ruins. Tui meta será alcançada, dundo·sc 
prioridade à constn1çilo de grandes, médios e pequenos açudes, utilizundo-~c 
pum isto recursos dos Governos Federal e Estnduul, que sedio ulocudos às 
propriedudes, com juros módicos c prazos longos, uprovcitundo pura tul exc
cuçào us diretrilesjú truçadus pelo Projeto Scrtuncjo, qucjú possui todus cs
lus linh:ts de uçilo dclimitudus, restando upcnus fuzcr umu cxtcnsilo muior ii 
todu úrcu utingidu, encruvuda nu Rcgiho scmi·úridu do Nordeste. 

2- Acreditamos que os recursos Ubponívcis, paru ucionm óls Frentes 
d~: Trah;dho, ~cri1o melhores utilizados se forem deslocados paru fortaleci
mento da !i propried;tde5 agricolas, dando-lhes condições de a ument;1r u úre;1 
agrícola, utntví:s do dcsmatamcnto de novos cumpos, que scrt10 destinado.~ 
ao cultivo de cultur:1s de subsistência, culturas industriais c campos de pasta· 
)!Clll ;1rtiflr.:ial c nativa, para alimentuçno d~ rebanho b?vino, cup~in.o, suíno 
etc., proporcionundo desta maneira, atr:1ves de uma lmha de cred1to cspc· 
r.:ial, melhores condiçõc:s de suprimento nos períodos críticos, que constante· 
mente surgem no Polígono das Secas, 

J- Sugerimos que, purulclo ao trabalho de açudagem c uumento de no· 
V<IS úrcas ugrícolas c de pastugcm, sejum feitas us instuluçõcs necessárias no 
imóvel rural, tais inversões serilo a construção de silos trincheiras, paru ur
malenumento da forragem excedente nos anos normais, para nos anos críti· 
cos, dispormos de silagem para alimentação dos rebanhos bovino, caprino c 
ovino. Seja feito o financiamento nos mesmos moldes, para u construçilo das 
cercas Uas áreas considcrudus produtivali, como campos de pastagens, atru
vt:s de divisão em piquetes, campos de culturas de subsistência c industrial, 
dividindo-se desta maneira às úreas da agricultura e da pecuária. 

4- Paru exl!cuçilo deste trabulho serilo mobilizados os recursos finan
ceiros que silo disponíveis, para atendimento da milo-de-obra rural, que fica 
Hbcr:tdtl nesta época, O trabalho será traçado c supervision:~do pelos ôr· 
gilos que desenvolvem tarefas no setor agropccuário, que já contam com re
cursos humanos disponíveis, no seu sistema de trabalho, e possui uma gama 
de informações c subsídios, os quais scrilo colocados cm prática, para can· 
sc:rvaçào de tal objetivo, 

5-Os recursos que s3o aloc.ados nas emergências, c que não ti:m ne· 
nhum retorno para o Governo, porque são pagos diretaml!ntc ao pessoal 
alistado nas Frentes de Trabalho. que são operários do campo, serão trans· 
formados num Fundo Especial, para preparação de obrus que sirvam de 
infra-estrutura, para combater o fenômeno das secas, soluciona~do, desta 
maneira, um problema que temos certeza sempre surgirá, c que estes rccur· 
sos retornarão aos cofres da Naçilo, isto a longo prazo é claro, pois terá que 
existir cart:ncia e uma percentagem na faixa de 2% ao ano, pois somente dcs
tu formu, ;; que os proprietários terão condições de manter, na lona rural, 
todo um contingente, que atue no momento como força de trabalho, nilo h a· 
vendo liberação desta mào·de-obra, diminuindo os graves problemas sociais 
que surgem nesta í:poca, e reforçando mais ainda as propriedades agrícolas, 
livrando-as de problemas económicos futuros. 

Val/lagt.'IIS do Plano de Açào 

Procuramos traçar, em linhas gerais, as vantagens advindas do Plano de 
Açào esboçado anteriormente, mostrando as vantagens e perspectivas que 
surgirão no Polígono das Secas, nu Regiilo sem i-árida do Nordeste brasileiro, 
Queremos salientar que estas vantagens deverão ser mais enriquecidas c de
talhadas nu cluboraçuo dos projctostócnicos que contemplarão todas as mi· 
núcias exigidas, de acordo com as informações tecnológicus que scrilo elabo· 
radas por ocusii'lo do estudo minucioso a que serilo submetidas todas as ope· 
rações que comporão o Plano de Açilo Global a ser elaborudo subseqUente· 
mente. 

O nosso intuito é: mostrar, apenas, :~s linhas de açào gcneraliiladas, nilo 
se constituindo estas ponderações nem trabalho técnico, para execução ime
diata, pois sabemos, i: óbvio, que o mesmo scrft totalmente mais detalhado e 
ilustrado, no momento nos propusemos apenas a fornecer subsídios, que o 
convívio e a experii:ncia nos mostram no momento que atravessamos estafa· 
se. 

Analisaremos todos os itens listados, mostrando os uspectos ti:cnicos e 
práticos de que somos possuidores, pura comprovar a viubilidude sócio· 
económica du tarefa que nos propusemos a diagnosticar os seus efeitos e cu u
sas, oferecendo subsídios pura partirmos em buscu de melhores dias pura 
'lOS!IO povo, 

Açudagem 

A uçudugern i; a forma muis simples e intuitiva que dispomos pum rc· 
presumcnlos d;ts [!guus, que si'to cuidas atruvés dus precipitações pluviomé· 
tricas. Nu no:-;su Regii'10 a açudngem se apresenta como progrun111 que cen· 
trulizu os nossos interesses: a úgua, o solo, u vuzunte, 11 irrigação, o peixe, us 
cupineirus, o sitio, os animuis. 

Acrcdilumos ser u únicu munciru de tornar o sertho produtivo, qurunte 
os longos meses de crise, c que proporcionem condh;ões de !!ohrcvivênciu 
para seus lwvcrcs, contribuindo purnmclhorcs dins do homem sertanejo, so· 
mente scrú conscguidu utruvi:s do ~1çude. 
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E no~ pcriodm normab, .as ~.:huv•ts vêm de janc:iro a junho. E fditmcntc: 
~;w r:tra~ ••~ sc~.:as dc tri:s anos. Acontece: tí.tmbém que: cm um an<l seço uma 
única ~huva fuz transhordar um riacho, isto devido ao declive que as terr;ts 
da Regíito oferecem; portanto, se cssu úgu;a nilo fiçar arnum;n;ada nenhum 
beneficio produt.ir!t; presa torna-se: uma fonte de abundantc:s frutos. 

O açude é sempre fonte segura de: produção, c o propric:titrio dispõe: 
sempre de guua ithundantc para suprimento do rebanho e suas necessidades 
domêsticus. 

O çuJtivo de vazantes, com o plantio de culturas de subsisti:ncia, :-.cm it 
dependência de chuvas, constitui uma inesgotável fonte de ulimcntos c ren
da paru o homem rural. Este: cultivo é feito refrescado pela água vertente do 
açude, pela irrigação numa escala mais industrial, ou nos lugares inundado.\, 
à proporçlto que ficam descobertos produzem quase tanto quanto as plan· 
taçôcs de invc:rno, obrigadas contra eventualidades de chu\·as, de verão, de: 
cheias c até mesmo menos sujeitas à destruição por pragas c doenças. 

Além da produção de legumes c cercais, o proprietário poderá ter abun
d:incia de leite e seus produtos para consumo próprio c para venda; a isso 
conservando a raçllo de ramas de vazantes, vacas leiteiras que assim são 
transformudas cm fontes de receitas, escapando à morte quusc certa, se não 
fora o fornecimento de ulimcntos pelo açude. 

A criação c engorda de pequenos animais, como caprinos, ovinos e suí
nos, encontra no produto do açude franco apoio, fornecendo importantes re
ceitas, pois nào é fácil, nas secas, encontrar gado em condições de comercia
Jil.acào para os uçougues. As ramas, as palhas, os retalhos de culturas deva
zantes, auxiliados pelas forragens cultivadas, sllo suficientes para, regrados c 
aproveitados com cautela, salvar grande número de reses que existem na 
propriedade. 

Outra fonte de renda bastante farta que oferece o açude é o povoamento 
do mesmo com peixe, pois sabemos que existe grande quantidade que se 
adapta muito bem nos açudes, constituindo desta maneira alta fonte protéica 
de alimento c renda pela venda do pescado nas feiras c comércio regionlll. 

A açudagem permite ainda a plantação de sitio, isto é, a cultura de plan
tas frutíferas, adaptadas ao clima da região, tais como laranjeiras, goiabei
ras, coqueiros, mangueiras, bananeiras, cajueiros, pinheiros, etc., frutos estes 
de grande aceitação no comércio da região, além do cultivo de hortaliças 
que apresentam preços compensadores c que sem a protcçào de açudes estilo 
condenadas a morrer na seca. 

O increm~nto da açudagem modifica a puisugcm regional, oferece sub· 
sisténci:t aos grandes e pequenos animais, cria um novo campo de explo
ração comercial, pois tudo se transforma, pois uns compram frutos para rc:· 
venda, outros adquirem legumes e cercais, outros compram peixe, ocorre a 
transacào do comércio, utravé:s de outras pessoas que se deslocam trazt:ndo 
farinha, café, açúcar, rapadura, fumo, para abastecimento de feiras c super· 
mercados,c:xiste ainda outros comercializando leite, queijo, manteiga c car· 
nc, com o rebanho engordundo no açude. 

Proporciona ainda a fixação da população evitando o êxodo rural, 
oferecendo-lhes condições de: trabalho, pois o operário rural, que vive do seu 
trabalho diíario, encontra serviço cm cercas, plantas, limpas, colheitas, trato 
de gado e pequenos animais, tudo isto é serviço que demanda pessoal e do 
qual se vem mantendo centenas de empregos, que sem esses salários, sem 
essa atividude, provocaria a liberação desta mão-de-obra, despovoando o 
campo, gcr:ando graves problemas, provocando desta maneira terríveis aba
los à vida social e económica dos estados. 

Dt•.mwramt>mo: 

o desm:ltamento de novas árcus, nas prioridades encravadas na região 
afetada pela ausência das chuvas constitui uma das alternativas de absorção 
da mào·de-obra disponível nu zona rural. Esta inversão se for contemplada 
com recursos de um Fundo Especial, pura o Poligno das Secas, proporciona· 
r!t maior fortuh:cimcnto dos agropecuaristas c atenderá plenamente a região 
atingida, pois ubsorvcrá toda forçu de trabalho dispon(vel c estará sendo 
criuda u infr:l·t:struturu necessúriu para lutarmos contra os efeitos de outras 
crisc:s climatológicus. 

Ocorre nU o o dcsmatamento de novas áreas, que serilo destinadas à ugri
r.:u\turn de subsistêncin c industriul, muis novos campos de pastugcns nativas 
c artificial, os !'lroprict{arios contemplados, com estes empréstimos a longo 
prazo e bubw tuxus de juros munterào todos trubulhundo no campo, não se 
constituindo os gmves problcmus sociais que si1o dc:correntcs nesta época c, 
:to mesmo tempo, estava sendo uumcntndu !1 !1rea de produção, proporcio
nandn rnainr rend:t para liquidaçl1o dos empréstimos contruldos junto nos 
ugentcs linancciros. 

Dcstu nwncir;t, m reçursos alocados terão duplu finulitlade, atenderão 
its pnpulw;i'lcs que cstito sofrendo as conseqUências naturais da cstiugcm, uo 

mesmo tem pu cm yuc estlto scnJo udotadas mc:didas de: salvaguardas, para a 
rcgiltu cm estudo, sabendo-se, a priori, que: cstc:s recursos voltarão ao govc:r
no, através do rcssurclmc:nto destes empréstimos e dos impostos que são gc· 
rados, pelo incn.:mento do aumento da produção c produtividade, impostos 
estes que ajudarüo o desenvolvimento du região atingida pelo fenómeno das 
secas. 

bu't•r.wit•J cmnph•mt•lllures 

Os outros itens linanciávcis serão a construção de silos trincheiras, 
como medida de reserva para alimentação do rebanho, nos períodos críticos 
que o produto enfrentar. Teremos que partir urgentemente para esta tarda, 
oferecer condições de <Jumento de áreas para pastagens c capinciras, 
guardando-se o excesso de alimentos dos anos normais para serem consumi· 
dos nas épocas em que o fenómeno da estiagem reaparecer. 

Acreditumos muito nesta técnica, se a mesma for preconizada eadotada 
pelos agropecuaristas, pois se o problema nas estiagens é falta de alimentos 
para o rebanho bovino, caprino e ovino, então devemos nos prevenir, arma
zenando, todo uno, certa quantidade de alimento, na forma de silagem, que 
será administrado no momento em que os efeitos da seca se apresentarem, 
como conseqUência natural de falta das chuvas. 

As cercas das áreas produtivas, tais como, campos de pastagens e capi· 
neiras, campos destinados a culturas alimentares c industrial, também terão 
prioridade, levando-se cm consideração que estas áreas deverão ficar rcscr· 
vadas ao fim a que se destinam. 

A construção de barragens e aguadas complementarão as obras da açu
dagem existente, tendo-se cm vista que fortalecerão as unidades produtoras, 
proporcionando melhor estruturação dos imóveis, facilitando um manejo 
mais clicientc c produtivo c, conseqllcntcmentc, maior rentabilidade econô
mica. 

Ju.ftificativa.f 

O presente trabalho é justificado pela necessidade imperiosa da elabo
ração de um Plano de Ação que venha atender aos anseios e desejos dos 
agropecuaristas, em ser formulada c adotada uma estratégia que seja adapta· 
da à realidade regional, criando-se condições favoráveis para enfrentarmos 
as crises que periodicamente afctam o Poligono das Secas. 

Procuramos justificar as reivindicações que são feitas por proprietários, 
agricultores c criadores, Prefeitos c autoridades ligadas ao sctor público c 
agropecuário, q1Je reconhecem serem estes os caminhos mais viáveis para en
frentarmos os problemas sócio-económicos advindes das crises enfrentadas 
pelo povo nordestino, no momento de lutarmos contra o fenômeno das se
cas, que temos como certa na região c que não podemos precisar com antece
dência, sabendo-se de antemão, que aparecerá, sem avisar a época ou ano. 
Para isto é que devemos estar com a infra-estrutura montada, para ser acio· 
nada no momento em que o fato for decretado pelas leis comuns da nature· 
za. 

Pretendc:mos salientar. mais uma vez, que a nossa intenção é revestida 
dos melhores propósitos, não se constituindo a criticas ou advertências aos 
órgãos competentes encarregados deste assunto, mas sobretudo de coopc· 
ração e desejo de prestar a nossa parcela de contribuição, cm busca da so
lução dos problemas que nos afctam. procurando traduzir as opiniões c con· 
ceitas formulados, cm busca de melhores dias para o homem rural, que luta 
contra as condições adversas do meio cm que habita. 

Conclu.\·ào: 

Pelo exposto, concluímos que as medidas adotadas anteriormente, 
quando o fenômeno das secas foi registrado, não surtiram nenhum afeito 
que viesse criar condições de fortalecimento para enfrentar outras secas, não 
evitando que os problemas sociais c económicos deixassem de existir. 

Sabemos perft:itamente que nas emergências anteriores, onde foram 
conduzidos todos os esforços c boa vontade das auto(idades Federais, Esta· 
dual c M unicipnl, o que conseguimos foi apenas atenuar um gruve problema 
social, não deixomdo o homem morrer de fome c o governo gastar enormes 
quantias de dinheiro. sc:m haver nenhum retorno puro os cofres do Governo, 
nilo ficundo no finul nenhuma infra-estrutura, para combater as sccns se
guintes, que voltarão a assolar a região nordestina, num prazo prcvisfvcl 
pelo homc:m. 

Concluímos que us sugestões apresentadas, se forem transformadas cm 
linhus de aclto, proporcionurão umu transformação nu paisagem regional, 
pois estaremos criando uma infra-estrutura paru enfrentar us estiagens pro· 
longudas, pois se a seca é fultu d'úguu c alimentos a nossa únicu arma para 
comhutê·lll scrit, indiscutivelmente, o reprcsumcnto das águas c o nrmuzcna
mcnto de forrugens para alimentação dos grundcs c pequenos animais. 

Estamos convictos de que estas medidus c sugestões apresentadas se 
constitui rito cm suhs!dios vuliosos puru umu unálisc dos efeitos c cuusus, ao 
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mesmo tempo cm que estes parúmctros forem transformados cm projetas be· 
nélicos purn o povo que lutu cm busca de melhores dias no Nordeste do Ora· 
sil,- Engv Ag~ Ahrail.o Azevedo de Souza, Técnico Agro pecuário- EMA· 
TER- RN. 

O SR. PRESIIJENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Lilzaro Barboza, para uma comunicação. 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Para umu comunie<1çoo. 
Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente c Srs. Senadores: 

V. Ex•, Sr. Presidente, c a Casa são testemunhas da minha luta por me· 
lhores condições de desenvolvimento de uma área do Estado de Goiás que é 
::ma-problema à rcgiào do médio-norte goiano. 

Desde que tive o privilégio de chegar ao Senado, trazido pela gcnerosi· 
dade do voto popular da minha gente, aqui, Sr. Presidente, tenho lutado diu
turnumentc pela valorização daquela área. 

E hoje, nesta tarde, ocupo a atenção do Senado para registrar, com mui· 
ta alcgrin pnra mim, Sr. Presidente, a presença, na nossa tribuna de honra, de 
um grupo de lideres, prefeitos municipuis, vereadores c lideres de comunida· 
de da regiilo do médio-norte goiano. 

Aqui se encontram o Sr. Benedito Bandeira, prestigioso prefeito de Pa· 
ruíso do. Norte: uma cidade, que, como tantas outras, surgiu hs margens da 
Belém-Brasília que, indubitavelmente tem sido, pura Goiás c pura o Norte 
do P:tís, uma via condutora do progresso; também o Sr. Jurimar Pereira de 
Maccdo.rrefcito municipal da centenária cidade de Porto Nacional, um dos 
vastos municípios goianos da região nordeste, na margem direita do Rio To· 
cantins, que dormitou durante séculos sem condições de progredir, mas que 
:1gora, principalmente em virtude da construção da ponte sobre o caudaloso 
rio, Porto Nacional se vê a braços com problemas sociais cada dia maiores, 
cm virtude da grande leva de pessoas de todos os quadrantes da Pátria que 
procuram aquele município; c ainda os Prefeitos: Osmar de Araújo Cavai· 
c;mte, de Monte do Carmo, vizinho de Porto Nacional: Sr. José Martins Pi
nheiro, de Dois Irmãos: Sr. Paulo Coutinho de Aguiar, de Pi um; Sr. Luiz Pe
reira de Moraes, de Cristalina: Sr. José Frazào Parentes Filho, de Ponte Alta 
do Norte: Sr. José Dejaldo Arruda, valoroso prefeito de Pindorama; Sr. 
Jsambert Camelo Rocha, prefeito da também centenária cidade de Nativida· 
de: Professor Domingos Dias, vereador de Porto Nacional; Sr. Ozcas Gui· 
maràcs Parentes, também vereador; Sr. Deijaymc Aires da Silva, presidente 
da Cooperativa Agropccuária Portuense Ltda; Sr. Manocl Reis Cortez, se· 
crctário da Prefeitura de Cristalândia: e Primeira Dama do município de Na· 
tividadc, D• Ana Rodrigues Camelo, como também a Primeira Dama do 
município de Paraíso do Norte, que aqui se encontra com seu prestigioso 
marido, o Prefeito Benedito Bandeira. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esses )(deres que participavam cm Goiã
nia de um simpósio, hoje se acham cm Brusflia para cantatas em algumas 
áreas ministeriais. Por volta das 14 horas, cm companhia dos Deputados Fc· 
derais goianos Fernando Cunha Júnior c José dos Santos Freire, tive a honra 
de acompanhar os Srs. Prefeitos c suas comitivas à Coordcnadoria do PO· 
LOCENTRO, onde fomos cavalheirescamente atendidos pelo Sr. Waldc· 
mar. Depois de longos estudos a respeito da pretensão mais que justa desses 
lideres municipais do meu Estado, de inclusão daquela úrca num dos progra· 
mas de incentivo, Sr. Presidente, porque são municlpios que carecem de 
maior ajuda financeira do Governo, carecem todos eles de condições para 
desenvolver melhor o progresso e para que, sobretudo a sua gente, não conti· 
nuc no marasmo cm que vive até hoje. 

E agora, à tarde, deveremos ser recebidos pelo Sr. Ministro da Agricul· 
tura, estando jú marcada para amanhã uma entrevista com o Sr. Ministro do 
Interior. 

Dessa forma, Sr. Presidente, cu não poderia deixar de fazer este registro 
sumamente honroso pura mim, da presença de tão ilustre comitiva de prefei· 
tos, \'crcadorcs c lfderc:s municipais que ora têm assento aqui na tril:iuna da 
Casa. 

Eram as consideraçõc:s ligeiras que queria tecer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não est6 presente. 
Não hll mais oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais huvendo que tratur, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votnt;~o, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n~ 47, de 1979-
Complcm,:ntar, do Senador Franco Montara, que altera a Lei Complcrncn· 

tar nY 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento du verba de re~ 
presentação aos l1residentes dus C:lmurns Municip:tis, tendo 

PARECER, sob n• 2411, de 1979, du Comissão: 
- de Constituição c Juselça, pela constitucionalidade c juridicidude e, 

no mérito, favorável. 
-l-

Votnçào, em turno único, do Requerimento nY 185, de 1979, do Sena
dor Mnuro Dencvides, pela Liderança do MDB, solicitando, nos tcrmos do 
MI. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do 
Senado nY 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe 
sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e 
dil outras providências. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n~o~ 186 de 1979, do Senador 
Pedro Simon, pela Liderança do M DB, solicitando, nos termos do art. 371, 
alínea c, do Regimento Interno, urgi:ncia para o Projeto de Resolução nv 17, 
de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federnl. 

-4-

Vowção, cm turno único, do Requerimento nY 191, de 1979, do Scnu
Jor Passos Porto, solicitando a retirada, cm carútcr definitivo, do Projeto de 
Resolução n~o~ 30, de 1979, de sua nutoria, determinando que os ntuais Sccre· 
tários Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Fe
deral. c dá outras providências. 

-5-
Vowção, em turno único (arreci:tçào preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lc:i do Scnudo 
n~' 305, de 1977-Complemcntar, do Senador Itamar Franco, que dá nova re· 
dação aos§§ 2Y, JY, 411 e 511, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei 
nY 5.17.2, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo 

PARECER, sob n• 222, de 1979, da Comissõo: 
-de Constituição e Jusliça, pela inconstitucionalidade, com voto venci· 

do dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos c Amaral 
Furlan. 

-6-

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nY 104, de 
l'l77, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras 
aos ex-combatentes da FEB, tendo 

PARECERES, sob n•s. 842 c 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, dus Co
missões: 

-de Coastltulçio e Justiça- J9 pronunciamento: pela constitucionali
dade, juridicidadc c aprovação; 29 pronunciamento: favorável ao Projeto e à 
Emenda nY I, de plenário; 

-de Finanças- )9 pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: con
trário ao Projeto c à Emenda n9 I, de plenário. 

-7-
Votaçao, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 106, de 

1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso li, do Código 
Civil Brasileiro, tendo 

PARECER, sob n• 237, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc, e, 

no mérito, favorável. 
-8-

Votaçào, cm primeiro turno {uprcciaçfto preliminar da constitucionali· 
dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n• 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto 
de Renda o 13• salfirio, tendo 

PARECER, sob n• 239, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pclu inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estú encerrada a scssno. 

(Levanta-se a sessão às /6 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEI..OSR. EVEI.tlSIO V lEI· 
RA NA SESSÀO DE IS-6-79, E QUE, ENTREGUE it REVISÀO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELi\SIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o >csuintc tliscur
so.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

H C. quatro anos, sistematicamente, tenho faludo cncurecidumcntc sobre 
a ncccssidudc de o Governo Federal explorar us nossas potcnciulidudes encr· 

"--------- ----------------------------------------------
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géticus pura que as nossas dificuldades, nesse campo, nào se :1mplicm. Entrc
t:anto, :.as nossas palavras c de outros companheiros dcstu C:.as;t, nrao t~m cn· 
contrado a ressonüncia devida p:.ara um assunto de tamanhn rclcvilncia. E é 
sobre o assunto que volto a fal:.ar, na tentativa de buscar um:1 consciência do 
Governo, para um assunto tão sério como o energético. 

Segundo o Relatório do Banco Central do Brasil, relativo u 1978, nesse 
ano us importuções brasileiras de petróleo e derivados atingiu u 4 bilhões 
21U milhões de dólares, 

Essas compms de combustíveis consumirum 33,3% do total obtido pelo 
Puis com toda ;a sua paut;a de exportações. 

Pura 1979 a situução não melhorou, pois us tendéncius são tod;as no scn· 
tido de que haja um dispêndio com importuçõc:s de petróleo c derivudos cm 
torno dos 6 bilhões de dólares, 

DeiKundo um pouco de lado a impacto específico das importações de 
petróleo c derivados, é import;ante também organizar uma visão do conjunto 
das transações eKternas do Pais, de forma a estabelecer um quudro sobre as 
dificuld<~des que temos de enfrentar, no momento e nos próximos anos. 

De ;acordo com o balanço de pagamentos do País, cm 1978, publicado 
pelo Rc:l;atório do Banco Central do Brasil, somente com o serviço da divida 
cxtcrna (compreendendo o pagamento de juras c amortizações do principal) 
o dispêndio no ano p<~ssado foi da ordem dos 8 bilhões 512 milhões de dóla
res, 

As importações totais roram de 13 bilhões, 639 milhões de dólares. 
Adicionando somente o serviço da dívida externa c as importações de 

mcrcudorias, sem contar as de serviços, como transportes, lucros e dividen
dos, assistência técnica e administrativa, ou quaisquer outras1 a despesa atin
giu u 22 bilhões 251 milhões de dólares, 

Para um Pais que exportou 12 bilhões, 651 milhões de dólares, o vulto 
das despesas é de causar preocupações c de tirar o sono de muita ~ente. 

O pior de tudo, Sr. Presidente, é que nào restou opção a nU o ser elcvnr o 
cndividamentc CKterno cm alguns bilhões de dólares. Mais precisamente, em 
li bilhões, 474 milhões de dólares. 

Para 1Q79 o quadro n3o sofrerá grandes modificações c é o bastante 
"ara que tenhamos uma clara noção da profundidade da crise cm que o País 
está mergulhado, sem grandes perspectivas de superar, pelo menos a curto 
prazo, ou sequer a médio prazo. 

Enqu;anto isso, apesar da evidência dos fatos, soluções que poderiam es
tar bem m;ais adiantadas, continuam sem uma linha precisa de orientação. 

O Programa Nacional do Álcool - PROÀLCOOL, muito embpra 
lançado com atraso, somente em 1975, de lá para cã permanece num irritante 
~ompasso de espcra1 enquanto as importações de petróleo c derivados au
mentam. 

No entanto, numa área cm que sempre enfrentamos dificuldades, qual 
seja a d<1 tecnologia, existem inrormações que dão conta estarem resolvidos 
os principais problemas para a utilizaçao do álcool como carburante. 

Em palestra perante a Comissão de Minas c Energia da Casa, em junho 
t.lo <~no passado, o ex-secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da 
Indústria e do Comércio, José Walter Batista Vid31, assegurou nào serem 
obstáculos, tanto técnica como economicamente, a construção de minidesti
larius, a produção de álcool a partir de mandioca, bem assim a mistura de 
lll% de illcool diesel, problemas estes que erum sempre colocados no campo 
du incerteza. 

Nilo resta dúvida que outros problemas têm surgida, e que demundan, 
l.mu soluçllo de maior amplitude. Estudo recente, publicado em dois núme
ros consectivos da revista Brasil A('uc:art'iro, procura dimcnsionur essas difi
culdudes. O seu autor é o engenheiro Dorodarne Mouru Leitão, Cher e da Di· 
visão de Tccnologiu de Refinação, do Centro de Pesquisas c Desenvolvimen
to da PETROBRAS. 

A segunda purte do estudo, divulgada cm fevereiro último, sintetiza 
:•l.{uclas que serium as dificuldades u vencer nu utuul etapu, us quuis sUo as se· 
guintes: 

I. necessidade de criação de umu infru-estrutura de armuzen:amento, 
trunsportc c dLstribuiçi\o da produção de álcool; 

:!, reduçi\o da burocr;acia no referente ú npn:ciuçUo de propost:ls de 
construçiio de destilaria: 

J. cstudo dc preços e subsídios, de vez que o úlcool, no momento, é 
1111tis cmo do qt1e u gusolina: Isto, nu i:pocu em que foi eluborudo este estudo 
c puhlic:u.lu pclu rcvislil jú mencion:tdu, 

4. ajust:uncnto do esqucrnu de refinuçUo dc petróleo usado no País a 
con~umo cudu ve1 menores de gusolinu; 

5. m:~iorcs pcsquisus tc~nolôgicns, cspccinlmente nu úrca ugricolil, 
para aurncnt:1r a produtividade c reduzir os custos de pruduçiio do úlcoul. 

No entanto, u niio ser o último ponto, os demuis são de solução mais 
simples, enquanto lJUC o uumento da produtividudc agrícol;a é não só um:a 
necessidade relativamente ao PROALCOOL, que é um Programa c~pcdlico, 
~orno também de ordem geral. 

A indu nu última terça-feira esse assunto mereceu nossa presença na tri· 
huna c ;a utençào dos colegas, quundo, dcmor<~damente, tecemos conside· 
raçõt.•s a respeito do ensino profissionalizante neste País, da necessidade de se 
uv;mçar nesta áreu, para podermos aumentar a capacidade e qualificação do 
brasileiro, para eKploração das riquezas do P;aís u nm de elevarmos a nossa 
produtividade. 

Assim sendo, nlio é um obstáculo intransponível, e cuid<~do ainda maior 
requer no momento em que o setor agrícola mais um<~ vez é solicitado para 
servir de upoio ;a um empreendimento de vasta rcpcrcussii.o. 

Dai persistirmos, Sr. Presidente, na nossa preocupação de que sejam 
analisados com cautela os resultados que têm sido oferecidos pelo Programa 
Nacional de Alcool. 

Se são boas as condições para alguns produtos agrícolas brasileiros no 
mercado internacional, existem cKceçõcs, e uma delus é o açúcar. 

Os preços deste produto no comércio mundial vém declinando, tanto 
assim que o valor médio, segundo o Banco Central do Brasil, de 178,47 dóla· 
ros por toneladas, obtido em 1978, roi 5,3% inrcrior ao de 1977 e 53,3% ao 
período entre 1972 e 1976. Em razão disto, o açúcar é um produto gr;avoso a 
nível internacional, porquanto a remuneração média cfctiva, segundo a mcs· 
ma rente, ao produtor situou-se cm cerca de 216 dólares por tonelada, para o 
tipo dcmerara. 

Este foi o motivo porque, nos últimos anos, grandes qu<~ntidades de 
c:ma-de-açúcur foram destinadas à produção de illcool. 

A safra de 1976}77 produziu 600 milhões de litros de álcool, enquanto a 
do ano seguinte atingiu a 1,5 bilhão, quer dizer. um crescimento da ordem de 
12U%. 

Os resultados da sarra 1977 f78 foram possíveis pela utilização, para a 
produção de álcool, do açúcar que seria, numa outra conjuntura. destinado 
ao mercado intern;acional. 

No entanto, se de um lado temos sido beneficiados pela maior produção 
de álcool, este benefício é sem dúvida alguma bastante duvidoso, pois se ba
seia na instabilidade internacional de preços de um produto cuja produção 
brasileira cresceu devido às oportunidades abertas pelo comércio CKt::rior. 

Ao lado disto, as oscilações de preços do petróleo c seus derivados têm 
sido no sentido ascendente, dificultando ainda mais a solução dos problemas 
em nosso País, 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Scnadores,justifica·sc termos tido sempre 
uma grande preocupação em bem avaliar os resultados do PROÀLCOOL, 
pois que acreditamos não se deva apoiar a nossa produção interna de álcool 
na instabilidade eKtcrna dos preços da açúcar. 

Aceitamos, por hipótese, que este produto retome niveis favoráve~ de 
preços no mercado externo. A solução seria tr<~nsformar as divisas obtidas 
com o açúcar em importações de petróleo c reduzir internamente a produção 
de álcool. por f;a\ta de matéria-prima? E a indagação que razcmos. E nUa te· 
nhamos dúvidas de que, na hora crn que ;aumentarem os prcçoS·do <~çúcar no 
mercado eKterno, iremos diminuir a produção de álcool c isso sentiremos em 
ralão desta modificação. 

Este é o problema, c diante dele. quer-nos purccer, devemos estar cm 
condições de elevar a produção de matéria-prima exclusivamente destinada à 
produção de álcool. 

Neste ponto é que acreditamos ser necessário estabelecer toda a 
atenção, pois a parte agricola do PROÀLCOOL nào tem recebido a devida 
consideração, , 

Recentemente, a revista Qu(mic:a t Dtrb•ados, de dezembro de JC)78, 
publicou um número espcciul sobre o Programa, c dentre as diversas entre
visws que cstumpou, cube referir à realizada com o Cher c do Setor de AI coo I 
du Divisão de Fontes Energéticas Alternativas, da PETROBRÀS, Vicente 
Ferrcir;a, sobre u Usina de CurveJo, em Minus Gerais, 

A perguntu sobre qual seria u gmnde dificuldade enfrentada pcl<~ usina 
para funcionm u plenil cupacidade, o técnico rercrido anrmou ser o supri· 
mento de mutériu-primu, que teve de ser adquirida cm outros mercados que 
ni'lo o de Minas Gerais. E a destilaria de Curveta está funcionando com um:1 
~:1p:1cidadc ociosa de 60%, segundo estamos informados, 

Por que, Sr, Presidente'! Porque instalur<~m a destilaria no município de 
Curvclo, no Estado de Minas Gerais, mas se esquecerum de providenciar a 
produção du matérin-primu, du nwndiocu, num renc.\O, numu evidência de: 
que u pl1líti~u do PROALCOOL nào está sendo encurud11 e e.\ecut:.ldu com 
~cricdadc. 
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O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- Permite-me V, Ex''! 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço, nesta oporlunida· 
de, o Scnudor ltumar Franco, do Estado de Minas Geruis, que, por certo, es· 
tú muito mais credenciado a falar a respeito da destilaria de Curve lo do que 
nós, lá do Estado de Santa Catarina. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- O que V. Ex• fala é verdadeiro. 
Ainda outro dia. quando V, Ex' abordava o problema do ensino prolissio· 
nali1.antc, chamava a atenção para o setor agrícola, Tivemos a oportunidade 
de debater com V. Ex' sobre a usina de Curvclo, c que, evidentemente, é 
uma gr<&ndc experiência, uma grande experiência internacional, que é o a pro· 
vcitamcnto da mandioca para o álcool, e foi feito o dimensionamento da usi· 
na de CurveJo. Mas,Jamcntavc\mcntc, aconteceu o que V. Ex• acabu de rc· 
li1t:u,jú tratado, aqui, muitas vezes, no Senado, Essa usina, hoje, trabalha
c se truha\ha - com 60% de sua cupacidade; exatamentc, por que? Porque 
nào se teve em contu o problema da matéria-primu. E faltu, coma V. Ex• fa· 
ln. de seriedade em encarar o problema do PROALCOOL, que i: uma dus 
melhores alternativas do País. Veja V. Ex•, nbs estamos debatendo, aí, o 
problema de outras alternativas cm termos de energia nuclear, em que o 
País, Senâdor Evclásio- sem querer desviar a atenção de V, Ex'- de qual· 
quer forma tem uma alternativa que deve ser discutida no momento em que 
se deve dar e buscar, como diz V, Ex•. maiores recursos agrícolas para que o 
Brusil ingresse violentamente no programa do PROALCOOL, Já gastamos, 
Senador Evclásio Vieira, no programa nuclear, apenas em Angra I, sem estar 
concluída, 17 bilhões de cruzeiros. Creio que não precisaria dizer mais, 
V. Ex• sabe os bilhões de dólares que serão empregados no Acordo Brasil
Alemanha, que ninguém é contra. 

O SR.·EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Quantas destilarias de ál· 
coai nós poderíamos ter instaladas, neste Brasil, com esse volume financeiro'! 
Quantas redes de armazenagens para o cstocamento do álcool? Uma série de 
atividudcs que poderiam esCar sendo desenvolvidas para diminuir a impor· 
tacão de petróleo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- E evidente que buscando, como 
diz V. Ex•, antes de analisar o problema siderúrgico brasileiro, a chamada 
economia de escala, o Brasil queria sempre fazer a maior e a melhor. E V. Ex• 
quando falava no problema siderúrgico de Santa Catarina, cu lembrei o 
caso de Juiz de Fora- uma usina de 600 mil toneladas, passou para 1 mi· 
lhão c 200 mil toneladas, depois foi para 2 milhões de toneladas e hoje cai 
para 300 mil tondadas- quer dizer, as minas de destilarias do álcool é que 
precisum surgir e precisam ser aplicadas, Ninguém é contra- sb para termi· 
na r o aparte- :so problema nuclear, mas ele não precisa ter essa velocidade, 
porque nós não temos recursos suficientes, recursos, como diz V, Ex•, que 
poderiam ser melhor aplicados, evidentemente, com certa prioridade no pro· 
gruma agrícola que V. Ex• com muita propriedade aborda, nesta tarde, 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Dentro das considerações 
que V. Ex' acaba de fazer, nosso endividamento cresce extraordinariamente, 
numa rapidez de foguete americano. 

Só temos dois caminhos a seguir: aumentarmos as nossas exportações, o 
que é difícil, porque não temos preços competitivos no mercado externo para 
a maior parte dos nossos produtos, ou reduzirmos as importações, cm alguns 
••tores dincil, senão impossível; no pelr61eo, há possibilidade. Se o PROA L· 
COOL tivesse sido implantado jú untos de 1975, em 1970, 71, 72 ou 73 por· 
que cm 1967 os árabes advertiram ao mundo que iriam, dali para a rrcntc, 
utilizar o petró,eo como sua grande arma de barganha - o Brasil nilo des
pertou, Em 1973, os preços do petróleo explodiram, também; o Governo nilo 
despertou. Só em 75, com grande inibição, é que começou a elaborar o seu 
l,rogramu PROi\LCOOL; vai pura o quinto ano, c ainda se discute as outras 
a\ternutivas, num Pais que tem um potencial energético cxtraordin6rio, num 
!,ais em que, hú dez dias, se dizi:1 que o nosso potencial hídrico era de 130 mi· 
lhi'~e• do quilowatts, mas que agora o Presidente du ELETROBRAS traz ao 
conhecimento o futo de que esta capacidade é- em termos redondos- de 
20U milhões, Que país é este, que nem sabe o que possui? 

O Sr. Itamar Fronco (MDB - MG)- Ali6s, Senador Evci(ISiO, se 
V, Ex• me permite, o engenheiro Mário Bhering, ex-Presidente da ELE· 
TROBRAS, teve oportunidade de depor na CPI - Nuclcur c chumur u 
ntcnci"'o exatumentc paru esse uspecto que V, Ex' lernbru a{, quando ele diziu 
que o potencial h!drico brasileiro atinge, já dimensionados, digurnos assim, u 
~erca de 1UU milhões de quilowutts, Ruzão pelu qual eu não cntendiu no rela
tório que ele fet. nu N UCI.EBRAS, que o Brusil não precisa riu uvu nçar com 

_ c::~;:1 velocidade no progrurna nuclear, cm rcluçi\o li oito usinus, n•Js poderia· 

mos ter duas ou trt:s usinas que cru para obtermo!. um ciclo do combustível 
cm lermos de enriquecimento de urânio, de reprocessamento, O Pais teria 
que dar essa velocidade para tcntur atingir, mas não vai consegui-lo, essa é 11 

verdo1dc; nós não vamos chegar a 1990 com as oito usinas nucleares, cadu 
um01 dclus com 1.200 megawatls; a primeira delas com 626 megawatts. Quer 
dizer, é exatumente como V, Ex• diz: um pais que tem o potencial hídrico 
como tem, de 200 milhões de quilowatts, dos quais 70% inaproveitados, por· 
I.JUC na sua grande maioria esse potencial está situudo na região Norte do 
Pais. Quando V, Ex' fala na comercialização, nu exportuçào. veja V, Ex', 
que é um estudioso do problema, examine as nossas imp~l!luções; é pena que 
nobre Senador Luiz Cavalcante não esteja aqui, que:: o que conhece profun
damente ns nossas importações petrolíferas, V, Ex• há de observar o seguin
te: praticamente, o Brasil com a Arábia Saudita e com o Iraque, pouco coM 
mércio tinhu; o délicit da balança comercial brasileira, cm re\;tçào b. Arábia 
Saudita, por exemplo, e ao Iraque, era impressionante; tínhamos uma im· 
portaçào violenta de petróleo desses dois países c, principalmcmc, nilo 
vendíamos nada para u Arábia Saudita, nem pura o Iraque. 

O SR. EVELi\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Sou muito grato à bela 
contribuição que V. Ex• presta a esta nossa manifestação. 

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

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB -SC)- Ouço V. Ex• com prazer, 
Senador Almir Pinto, 

O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Nobre Senador, estou ouvindo 
com muita atenção o pronunciamento de V, Ex• Este é um assunto que, evi· 
dentemente, não conheço, sou médico, mas como V, Ex• se referiu b. destila
ria de Curvelo, justamente instalada na região onde não se estudou, não se 
planejou o plantio da matéria-prima, lembro-me de um fato que aconteceu, 
exatamente, no Ceará, quando a Universidade do Ceará entrou em convénio 
com o projeto Asimowe, instalaram várias indústrias no Cariri, umas 3 ou 4 
de papel, etc, c a única que sobreviveu foi, justamente, a que contou com 
matéria-prima na regil'lo. Não havendo isto, vila encarecer inclusive os 
preços. Quanto à questão do PROALCOOL lenho conversado, na verdade, 
alguma coisa com o Sr. Ministro César Cais, do qual sou o suplente nes'ta 
Casa, ~sei o trabalho que S. Ex• está despendendo, Por exemplo, ele se au .. 
sentou de Brasília na terça .. feira c vai chegar na outra terçaM feira. Com o Di
rolar da ELETROBRAS, ele sobrevoou Ioda a Amazônia, lodo o Estado de 
Goiás, vendo, justamente, u possibilidade de construção das grandes hidrelé
tricas, e S. Ex• tem que ver, também, as fontes alternativas; marés, ventos 
etc. Então, na questão do álcool, salvo engano, S. Ex• chegou a me dizer, 
que mesmo ati v ando o plantio da mandioca, da cana-de-açúcar, cm 1980, se
gundo a estimativa, não teremos mais do que 20% cm rclaçilo à importação 
de petróleo. Essa é uma coisa, como todos nós sabemos, que nào pode ser rc· 
solvida da noite pura o dia, as construções de barragens das grandes hidrelé
tricas, etc ... Aí está o exemplo de ltaipu, que é uma grande esperança, mas 
também ainda demanda tri:s ou quatro anos para que tenhamos uma fonte 
energética de alta poténcia, como é ltaipu. Mas cu posso assegurar u V, Ex•, 
nào porque seja meu conterrâneo, nem porque seja cu, aqui, o seu Suplente, 
acho que todos tiveram oportunidade, no pouco tempo em que S. Ex• esteve 
nesta Casa, de conhecer o dinamismo do Ministro César Cais. S. Ex• está 
empenhadíssimo - se dependesse das energias dele, daria muita energia 
pura o Brasil, 

O SR. EVELi\SIO VIEIRA (MDB - SC) - Nobre Senador Almir 
Pinto, esse novo pronunciamento tem mais um !iCntido de colaboraçilo, prcsM 
sionundo legitimamente o Governo para que dé mais atcnçilo c inicie um 
processo efctivo em favor da busca de novas fontes energéticas. Nilo tenho, 
nem de leve, a intenção de atingir o atual Ministro das Minas c Encreia César 
Cais, porque reconheço que S. Ex• em poucus semanas, nào pode suprir as 
falhas ucumuladus de Ministros anteriores. O que reclamo i: uma ução do 
Governo, c estou nisso prestando a colaboração. 

Veja V, Ex'! Jfi aplicamos 17 bilhões de cruzeiros cm energia nuclear. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Em apenas uma usina, nilo é? 
Angru I. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Umu usinu! Não seria 
muito muis rentúvel, muito mais recomendável econômica c socialmente in
vestir esses recursos no uprovcitumento dus nossus quedas, miniqucd'us de 
nossos rios, no uproveitamento du mandioca, do sorgo do bubuçu, do euca· 
lipto puni produlir metanol, ou outras fontes c, posteriormente, partirmm. 
paru a energia nucleur'! 
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Veja V, Ex•: lU destilarias funcionando no Estado de V, Ex•, o Cear:'!, 
nUa rc:pn:scnt:1ria apenas u diminuiç~o no consumo de gusolina, de ólr:o 
combustível, mns significaria muito, estas usinas, como agc:ntc de descnvol
vimcnto no mc:io rural, para a lixaçilo do homem rural, na sua regi.ào, 

O Sr. AI mi r Plnlo (ARF.NA- CE)- E uma riqueza para o meio rural, 
nno tenha dúvida, Eu não entendi, c:u quero dizer a V. Ex•, que V. Ex.• esti
vesse se dirigindo ao Ministro Cksar Cais apenas; cu tenho conversado com 
S. Ex• c queria dar essa modesta colaboração ao discurso de V. Ex• Na ver
dade~ intenção do Governo, através do Sr. Ministro das Minas c Energia, 
tudo fm~cr nesses 6 anos pura minimizar a questão. Segundo estou informa
do, t:unbém. por enquanto, nós dispendemos, pr<~ticamentc, 6 bilhões dc 
dólarc:s cm import<.Jçào de pclrólco. Mas há uma cassandra, por ai, f<J.Iando 
no passivei aumento da OPEP e se isto acontecer nós, com certeza, chegare
mos a H bilhões de dólares - esta que: é a verdade. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC) - Nobre Senador, veja 
V. E:<' os absurdos que ocorrem neste Pais- c cu li caria nesta linha do meu 
pronunciamento. Vamos precisar utilizar, também, o eucalipto, o carvlio ve
getal, o óleo vegetal- precisamos somar onde for possível, para aumentar a 
nossa produção energética, diminuindo, assim, as importações de petróleo. 
Pois bem. Numa hora como esta, cm que o IBDF, responsável pela politica 
llorc:st:.il c rc:norcstal neste Pais, em que ele deveria receber mais recursos li
n<~ncciros, tc:r reforçado o seu orçamento, cxatamente eh: é penalizado, os re
curso~ do IBDF são reduzidos a importâncias in~ignilicantcs. Como podere
mos desenvolver uma política energética se estamos desprezando esse: setor 
tão funUamcntal na contribuição ao aumento da energia m:ste Pais'! 

O Sr. AI mi r Pinlo (ARENA- CE)- Nobre Senador, V. Ex• sabe que 
o xisto betuminoso esteve aí encostado por algum tempo porque era um tan
to ddicitária sua exploração. Mas, hoje, cm absoluto; tem que se explorar o 
xisto bctuminoso porque ele dá, cm verdade, um alento muito grande às divi
sas nacionais. 

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- MG)- Muito obrigado a V. Ex• 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC)- Pois nào. Ouço, nova. 
mente, c com prazer, o nobre representante de Minas Gerais, o Sr. Senador 
ltam<~r Franco. 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- E sobre um ponto que o nobre 
Senador Almir Pinto me traz à lembrança, nobre Senador Evclll.sio Vieira. Veja 
V. Ex• como essas coisas, no Pais, vào sendo levadas, c cu já não diria sem scric· 
dadc, mas sem um determinado planejamcnto. E, até: queria destacar, tam
bém, como disse o Sr. Senador Almir Pinto, a alta sensibilidsde do Sr. Mi· 
nistro César Cais, que: se tem mostrado muito sensível, muito diferente, do 
t~ntigo Ministério das Minas c Energia. Mas, quando S. Ex• fala, por exem
plo, no xisto, praticamente u primeira experiência de obtenção do xisto, 
nobre Senador Evclásio Vieira, deu-se em 1935 -nós éramos crianças- no 
Estado de São Paulo. E é claro que a exploração do xisto, em relação ao 
preço da barril de petróleo, na época, conduziu o Pais a não se dedicar a essa 
exploração com a devida atençào que mereceria. Hoje, com o custo do bar
ril, que passou de 1,8 pura prtaicumente 14 dólares, quase 18 d6lurcs, agora, 
obriga o País a retomar realmente a política do xisto. Esta é' a esperança que 
temos, enti\o, que o Ministro César Cais tenha também a sensibilidade não 
só cm reluçào ao xisto mas, também, cm relação ao problema da energia so
lur, uo problema da força das marés, Tu~o isso, c mais o que V. Ex• abordu 
ncSiu 1<1rdc: a maior dedicação uo PROALCOOL 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- A propósilo do xisto, no 
Município de Silo Mateus do Sul, no Estado rcprcsentndo pelo Senador José 
Richu, o l):mmÍI, h(l vinte anos se construiu umn usinn piloto pura ii expio· 
rução do xisto, Hf1 vinte anos! Nesses vinte unos, pouco se evoluiu. Não ltC: 

partiu, :1inda, pum a usinu industrial de escultt, tudo numa evidénciu do que 
e~tumos a falur, :1 dizer, 11 criticar. Estamos no leito certo. 

Temos w.:omrmnhado a apreciação de prnjews pelo Banco do Rra~il, c 
reccntcmentc u Ga:t'ta Mt•rcmuil. de \I) u 21 de nwio de lll79, informavutcr 
c~la entidudc olicial de crédito recebido utê o dia fi de murço um totill de IH2 
p~didos de linandi.llllCnto, nu linha dn PROALCOOL. 

No entanto Sr. Presidente e Srs, Senadores, a mesma matéria, assinadu 
por José Carlos Thomê:, é bastante realista ti respeito da e li ciência do Progra· 
ma, c a certa altura ob1ocrva o seguite: 

"Hoje, uma rápida análise da composição da produção brasi
leira indica que menos de 40% do aumento vcrilicado durante o 
Govcrno Geisel se deve a projc:tos linanciados pelo PROALCOOL 
c apenas 7% da última safra foi transformada cm álcool dircto por 
destilarias autônomas." 

E o que sempre: temos falado e temos, até, sido repetitivos: da necc:ssida
dc dr: JS destilarias autónomas merecerem mais atcnçào e mais recursos. 

Sr. Presidente, 
Este é o quadro do PROALCOOL. Em primeiro lug:IT, estamos diante 

de uma prcss:1o dirc:ta de pagamentos ao exterior. Para responder a isso, dis
pomos de condições internas sem dúvidas alguma promissoras. Atê mesmo 
no que respeita à tecnologia c ao seu aproveitamento económico os obstácu
lo!> foram surerado~. cnqu<~nto O!t recentemente surgidos podem facilmente 
'>C r supc:rados. Resta porém ngilizar o Programa, criando de fato os mc:canis
r.ws que possam conduzir a c:fctiva rroduçào de álcool. 

1\ indecisão é clara, c só agora, quase quatro anos depois de ter Sido 
lanç::do o PROALCOOL, chega-se à conclusão que uma simples Comissão 
nfto poderia C!>tar à altura do c:mprec:ndimc:nto. Assim, por decisão do Con
~clho de Dc.~cnvolvimento Económico, reunido a 6 de. junho último, foi 
criado o Conselho Nacional do Alcool. 

Enquanto isso, as importações brasileiras de petróleo cresceram c a divi
da externa cstú próxima dos 50 bilhões de dólares. Mais de I trilhào de cru· 
1ciros novos. 

Cabe vencer as hesitações c seguir em frente, pois os desafios são mui
tos, c: dentre eles já tivemos a oportunidade de referir aquele de aproveitar a 
tecnologia desc:nvolvida com recursos do povo brasileiro. A este respeito, 
p:.tra encerrar, é: signilicativa a manifestação r.o coronel Sérgio Xavier Fero
leu, dirc:tor do Instituto de Pc:squisa c Desenvolvimento do Centro Aeroespa
cial, de São José dos Campos, sobre as tentativas das empresas fabricantes 
de veiculas colctivos de origem multinacional de beneliciar-sc da tecnologia 
desc:nvolvida pelo úrg5o do Ministério d.a Aeronáutica. 

Reproduzimos a opinião do Coronel Sérgio Xavier Ferolla, manifcs:a
da ao Jornal do Brasil, e que saiu na edição de 25 de maio último; 

"Nossa tecnologia do álcool carburante será entregue exclusi· 
v;.~ mente a um:~. emprc:sa nacional." 

De nossa parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperamos que isso ocor· 
ru com todo o PROALCOOL c que rodos os seus bcncficios sejam exclusi· 
vamente distribuídos a brasileiros, cm qualquer região cm que estejJm: 

E muis, é: preciso também que as autoridades responsllveis pelo 
PROALCOOL levem cm consideraçào as vantagens de implantarem desti· 
larias autónomas onde existe matéria-prima c preferencialmente cm áreas 
deprimidas economicamente. 

Assim agindo, o Governo estará com o PROALCOOL não só produ· 
lindo sucedâneos para os derivados do pctr61eo, como reativando o desen
volvimento cm regiões cmpobrecidas. 

O Estado de Santa Catarina precisa ser contemplado pelo menos com 
:1lgumas destilarias, porque possui algumas regiões com vasta tradição na 
cultura da mandioca c são exatamc:nte as menos desenvolvidas economicu
rncnte. Sào as regiões do Vale do Arurangull, de LugunÜ e do Alto Vale do 
ltujai. 

O Governo catarinense c empresários locais estão vivamente interessa· 
dos nu instuluçilo de algumas destilarias, c muito têm u oferecer. Urge, por
tunto, quem Ministros du lndC!striu c do Comércio, da Agricultura, e das 
Minas e Energia, se dirijum tiO encontro dos interessados cm contribuir pura 
o equacionumc:nto do gravíssimo problema cne.rgético que rondn nosso 
Pu is. 

Sr. Presidente c: Srs. Scnndorcs, encerrando, ou o Brasil p:trtc decisiva
mente para a explor;u;ào d111o suas potenciulidudcs cnergêticus ou nós, muito 
cm breve, n~o terCIJlOS 4.:0ndi!fões dc nos salvur da dcpendi:nciu c:xtcrnu. 

E muis umil colaboruçào, mllis umiladvcrti:nciu quc falemos uo Govcr
!lll Federal. (t\·1uitll bem! Palma~. O orador é C'll!llprimcntatlo.) 

ta: ;a c. :_.:;.:;._: QK«4 , . _tf.&l III\IRtiH .. !HL. .. USh.!iitMtlli!JQUIISilf.tiiMJ&!RiiUU!f'} 
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ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL 

S• REUNit\0, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1979 

As nove horas c trinta minutos do dia vinte c quatro de maio do uno de 
mil novecentos c setenta c nove, na Sala "Clóvis Bevilúcqua", presentes os Se· 
nhorcs Senadores Evandro Carreira - Presidente, Raimundo Parente, 
Humberto Lucena, Hcnriquc de La Rocquc, Alberto Silva c Bernardino Viu· 
na, reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Lázaro 
U:.1rboza. 

E dispcnsuda a leitura da Ata da reunião anterior, que í: d:.1da como 
aprovada. 

Constante da pauta, são relatados os seguintes pareceres: 

Pelo Senhor Senador Raimundo Parenle 

Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n~~' 69, de 1977, que "es
tabelece pr<.~zo para andamento e soluções dos documentos de qualquer na· 
turL""La protocolados nas repartições públicas federais". 

Em discussL\o c votaçL\o, é o parecer aprovado, com voto vencido do 
Sr. Senador Humberto Lucena. 

Pelo Senhor Senador Alberlo Silva 

Purc:ccr contrário ao Projeto de Lei da Câmara nY 65, de 1976, que 
"tiispõc sobre causa de especial aumento de pena, quowto aos crimes contra 
a Administraçüo Pública, praticados por ocupantes de cargos cm comissão 
du :1dministruçào dirctu e indireta, regula a forma de seu procedim~:nto, e d{l 
outr;.~s providências". 

Em discussão c votação, í: o parec~:r aprovado por ununimidude. 

Pelo Senhor Senudor Bernardino Viana 

Parecer contrúrio uo Projeto de Lei do Sen Jo n"' 19, de 1979, que "fi. 
:-;;.1 nllVOS limites de idade para inscrição cm concurso público ou prova de SC· 

Icção cm t:ntidudcs da Administração Interna, c dá outms providências". 
Durante a discussão, é concedida vista ao Sr. Senador Henrique de L~1 

Ro~quc. 

Nad<.t mais havendo u tratar, encerra-se a reunii'to,lavmndo cu, Sônitl dt: 
Andrade Pl.!ixoto, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c a pro· 
v:tda, será assinada pelo Sr. Presidcntc:. 

COMISSÀO llE MINAS E ENERGIA 

3• REUNIAO, REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 1~7'1 

As llmc horas do di:l dois de maio do ano de mil novecento!> c sctcntu e 
nove, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores t\rnon de Mcllo, 
Alberto Silva, Affonso Camargo, LuiL Cavalcante e 1-lcnriqur.: S>tntillo, 
rcüne·se ;1 Combs:10 de Minas e Energia. 

Deixam de comparecer, por nwtivojustificudo, os Srs. Senadores Mil· 
ton Cabrttl, I tu mar Franco c Dirceu C:trdoso. 

\'eriticada a cxisténcia de númt:ro regimental, o Sr. Presidente dcclar;t 
:1hertos os trõ~b:tllws, sendo dispcnsadJ a leitura da Ata da reunião anterior. 
que é dada como aprovadtl, 

Em scgui(]a, é conct:dida li pttl:tvra ao Sr. Senador Affor.·;o Cõ~mõlfgo, 
~IUt: relata l';.Jvoravelmentc o Projeto de Lei da Ciunar:t nY 01), de 1971l, que 
"olUtnrizu a realização de estudos geológicos e topogrMicos pelas conccssio· 
n:'lri:ts de serviços públicos de enr.:rgia elétricu, p:tra implantação de insta· 
laçtles de trunsmissiio em tensiio nominal igual ou superior a 230 K W". 

Suhmc:tido á discussiio c votação, é o parecer aprovado, com restrições 
da parte do Sr. Senador Henrique Santillo. 

Prosseguindo, o Sr. Senador Arnon de Mt:llo, na formu regimental, p:.t:-.· 
sa 11 Presidéncia ao Sr. Senador Alberto Silva, 11 fim de relutm fuvora\'t:lmcn· 
te o Projeto de Decreto Legislativo n"' UI, de 1979, que "aprovu o texto do 
Acordo entre o Governo da República federativa do Brasil e o Governo do 
l)crü sobre a instalação e funcionamento, nu cidade de Sào Paulo, de um es· 
critório da Mint:ro Peru Comerciai". 

Colocado crn discussl10 c vot:.lçào, é o par«~c~~r aprovado, Ctlm rcstriçõc~ 
l.ht parte do Sr. Scn:tdor Henrique Sitntillo. 

Rcas~umindn u Presidência, o Sr. Senador Arnon (]e Mcllo d{t por cn· 
cerrada u reunião, ln\·: ando cu, Ronaldo Pacheco, Assistente d~1 Cumissàn, a 
rrc~cnte Ata, que, lidu c aprovuda, st:rú assinud;t pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

3• REUN\t\0, REALIZADA EM \U DE MAIO DE 1979 

As dez horas do dia dez de maio do uno de mil novecentos c setentu c 
novc, nu Sala de Reuniões do Anexo B, presentes os Senhores Scnadorcs 
Jouo Ca\mon - Presidente, Tarso Outra, Jutahy Magalhães, Arnon de 
Mcllo, Aloysio Chaves, Evelásio Vieira e Adalberto Sena, reúne-se a Com is· 
sào de Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Scn<Jdores 
Aderbal Jurema, José Sarncy e Franco Montara. 

E dispensada a leitura da Ata da rcuniào anterior, que é dada como 
aprovadu. 

São lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres constuntt:s da 
pauta dos trabalhos: 

Pelo Sr. Senador Aloyslo Chaves 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'fl 19, de 1979, que 
"Transforma a Federação dus Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio 
de Janeiro- FEFIERJ, cm Universidade do Rio de Janeiro- UNI RIO". 

Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara nv 26, de 1975, que "De· 
clam Pedro Américo Patrono Histórico da Pintura Clássica no Brasil c Cán· 
dido Portinari Patrono da Pintura Moderna Brasileira", 

Pelo Sr. Senador Jutahy Ma11:alhies 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nY 25, de 1978, que 
"t\prova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica c Ci~~ntífica cntrc 
o Governo du República Federativa do Brasil c o Governo da Guiné-Bissau, 
celcbr:1do cm Brasilia a 18 de maio de 1978", 

Pelo Sr. Senador Evelásio Vieira 

Parecer ftiVorável ao Projeto de Lei da Cámar:1 n9 40, de 1977, que 
"Dispõe sobre o registro de entidades no Conselho Nacional de Serviço So· 
ci;1l, concessão, pagamento c prestação de contas de subvenções sedais, e dá 
outr:1s providências". 

Nada mais havendo a tratar, cncerrra-se a reunião, lavrando cu, Sõnia 
de Andrade Peixoto, Assistente da Comissilo, a presente At:t, que, lida e 
:.~prl.lvadõ!, scr:í assinadtl pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

4• REUN\t\0, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1979 

1\s dez horas do dia vinte e quatro de maio do uno de mil novecentos e 
sc.:tcnt:t c nove, na Saló! "CI6vis Bevilácqua", presentes os Srs. Scnudorcs 
Joi1o (;ilmon, Aloysio Chaves, Jutahy Magalhães, Adalberto Sen:1, Marcos 
Frdrr.:, FrancL.l Montara c Adcrbal Jurema, reúne-se a ComissL\o de Edu· 
caçi'10 e Cultura. 

Deixam de comparect:r, por motivo justincndo, os Srs. Senadores Tarso 
Outra, José S;trney e Evelásio Vieira. 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dad:t como 
aprovada. 

Silo lidos, discutidos e aprovados os sr.guintes Pareceres: 

Pelo Senhor Scmador Aloyslo Chaves 

P:m:ccr f;tvorávcl ao Projeto de Lei d:1 Câmara n9 24, de 1978, que "dú 
nova redação à alínea "e", do urtigo 2v, do Decreto-lei n9 H69, de 12 de se· 
lembro de 196Q, que "dispõe sobre a inclusão du Educação Moral c Civicu, 
como disciplina obrigatória~ nos sistemas de ensino do Puis, c dá outrus pro· 
vidências". 

Pelo Senhor Senudor Aderbal Jurema 

Parecer favorável ao Projcto com a Emenda n., l·CLS, uo Projeto de 
Lei da C'unara nY 71, de I 978, que "regula a utividade prolissionul nos jor· 
na is dc cmprcs:t", 

Pelo Sl'nhor St.•nador Adulberto Sena 

Parecer contrúrio ao Projeto de Lei du C;irnuru n~ lU, de 197H, que 
"reabre os pr:tLos para requerimento de rc1-1istro de psicólogo". • 

Nada nwis huvcndo u tratar, encerra-se a rcunii\o, luvr:tndo eu, Sôniu i.Jt: 
1\ndrude Pci)(lliO, Assistente da Cumissào, u presente A tu, que, lid:t t: upru· 
vada, scrú assinada pelo Sr. Presidente:. 
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COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL 

4• REUNIÍ\0, REALIZADA ~M 7 DE JUNHO DE 1979 

1\s dez horas do dia sete de junho do ano de mil novecentos c setenta c 
nove, na Sala de Reuniões do Anexo "B", presentes os Srs. Senadores Jesst: 
Freirc- Presidente, Passo!i Pôrto, Affomo Camargo, Murilo Badaró, I UI· 

mar Franco, Mauro llcnevidcs, Adalberto Sena, Henrique S:tntillo e Moucyr 
D;dl:t, reúne-se :1 Comissf1o do Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justific:tdo, os Srs. Senadores Salda· 
nha Dcrzi, Bcnedito Ferreira c Lázmo Barboza. 

Vcrific:tda a exiMéncia de número regimental, o Sr. Presidente: decl:tnt 
;thcrtos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que C dada como uprovada. 

Em seguida, i: concedida a palavra ao Sr. Senador Murilo Badaró, quc 
rclatu f;Jvoravelmcntc- com a Emenda nY I·CCJ -o Projeto de Lei do Sc· 
nado n~' 191, de 1977-DF, que "fixa idade limite para inscrição cm concurso 
público destinado ao ingresso em empregos c cargos do Serviço Civil do Dis· 
trito Fedcml". 

Durante: a discussão da matéria, é aprovada proposta oral do Sr. Scnu
dor ltumar Franco no sentido de ser ouvida a Comissão de Serviço Público 
Civil, antes de um pronunciamento definitivo deste órgão técnico sobre o 
projeto cm questão, 

Prosseguindo, o Sr. Senador Affonso Camargo oferece: parecer fuvorú· 
vc\ ao Projeto de Lei du Câmara n"' 53, de 1978, que :'dispõe sobre doaçüo 
de lote à Organização das Nações Unidas-ONU-pela Companhia Imo
biliária de Brasilia- TERRACAP". 

Colocut!a a proposição cm discussão, usam du palavra os Srs. Senudo· 
rcs Itamar Franco, Murilo Badaró c Passos Pórto. 

Submetido à votação, é o parecer aprovado, com restrições da parte dos 
Srs. Scnudores Itamar Franco c Henrique Santillo, 

Nuda mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronal· 
do Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c aprovada, 
scrá assinada pelo Sr. Presidente, 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

4• REUNiiiO, REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 1979 

As onze horas do dia doze de junho de mil novecentos c setenta e nove, 
na Sala "Rui Barbosa", presentes os Senhores Senadores Mendes Canalc, 
Presidente, Agcnor Maria, José Lins, Mauro Bcncvidcs, Raimundo Parente, 
Almir Pinto c Passos Pórto, reúne-se a Comissão de Assuntos Regionais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo c Evandro Carreira c a Sr• Senadora Eunice Michilcs, 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm seguida, é 
dada como aprovada. 

Usundo da palavra o Sr. Presidente sugere a escolha do nome do nobre 
Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, para participar da próxima reunião do i:on· 
selho Deliberativo da SU DENE, a ser realizada no Recife no dia 27 de junho 
próximo. 

Colocada cm discussão c votação, é a sugestão aprovada sem restrição, 
Ainda com a palavra, o Sr. Presidente comunica que cm virtude da mor

te do nobre Senador Joilo Basco, passa a ocupar o seu lugar, como titulai', a 
nobre Senadora Eunice Michilcs. 

A seguir, o Sr. Senador José Lins usa da palavra para relatar o Projeto 
de Lei da Câmara n• 3, de 1979, que "dispõe sobre a Politica Nacional de Ir
rigação, c dá outras providências". 

Colocada cm discussão c votação, é a proposição aprovada sem rcs· 
triçiio. 

Nada nmis huvendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Carlos 
Guilherme Fonsccu, Assistente da Comissão, a presente uta, que, lida c a pro· 
vadu, será 01ssinuda pelo Senhor Presidente. 

COMISSi\0 DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E 
OBRAS PlJBLICAS 

,, REUNIÀO (EXTRAORDINÁRIA). REALIZAD,\ 
EM '6 DE ABRIL DE 1979. 

As de~ hor:.s do diói vinte c scis de abril de mil novecentos c setenta c no· 
\'c, nu Sala de Rcuniôcs do Bloco "U", do Anexo 11, pre~entcs os Srs. Scn;l· 
dores Bcnc:ditn Fc:rreira - !'residente, Pc:drn Pcdro!.siun, Vicente Vuo\o c 
AITon!.n Carnurgo, rcúnc-~e. cxtranrdinariurncntc, a Cumis~iin de Transpllr· 
te.,, Cntmmit.:uç\1c~ c Obras Pública~. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Evun· 
dro Carrciru, Lázaro Barboza c Orestes Quércia, 

Vcrilicudu a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos, sendo dispcnsuda a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dadu como aprovada. 

Constantes da pauta, são relatadas as seguintes matérias: 
Pelo Sr. Senador Vicente Vuolo: 
Parecer fuvorável ao Projeto de Lci da Câmara n\l 141, de 1978, que 

"introdul altcruçi:lo no Plano Nacional dc Viaç~o. incluindo trecho rodo~ 
viário nos Estudos dc Santa Catarina c Rio Grande do Sul"; c 

Purccer preliminar por audiênciu uo Poder Executivo, sobre o Projcto 
de Decrcto Legislutivo o? 018, de 1976, que "aprova o texto da ConvençJo 
sobre Trânsito Viário, firmado entre a República Federativa do Brasil c ou· 
tros países, cm Vienu, cm H de novembro de 1968". 

Pelo Sr. Senador Pedro Pedros.•lan: 

Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Cumar• n' 37, de 1978, que 
"dispõe ~obre protcçi:lo contra incêndios"; 

Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1978, que 
"acrcsccntu dispositivo !1 Lei nQ 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código 
Nacional de Trânsito)"; 

Purccer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9 97, de 1978, que 
"dá a denominação dc Dcputudo lvun Ferreira do Amaral à Rodovia BR-
277"; ' 

Pan:ccr favorável- com u recomendução à Comissão de Redação, su
gerida pclu Comissão de Relações Exteriores- ao Projeto de Decreto Lcgis· 
lutivo n9 6, de 1978, que "aprova os textos dos Protocolos Adicionais n9s 1, 
2, 3 c:: 4, que modificaram a Convcnç:ão para Unificação de Certas Regras 
Relativas a Transporte Aéreo Internacional, concluída cm Varsóvia a 12 de 
outubro de 1929, c emendada pelo Protocolo celebrado cm Haia cm 28 de se· 
tcmbro de 1955, com as reservas constantes do artigo X do Protocolo n\l 2, 
artigo XI, parágrafo 1~. alinca B, do Protocolo n° 3 c do artigo XX, parágra· 
fo J9, alínea 8, dC'I Protocolo n9 4". 

Submetidos à discussão c votação, os citados pareceres são aprovados 
sem restrições, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Renal· 
do Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E 
OBRAS PlJBLICAS 

3• REUNIÀO, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 1979 

As dez horas do dia quinze de maio do ano de mil novecentos c setenta c 
nove, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores Benedito Ferreira 
- Presidente, Affonso Camargo, Vicente Vuolo c Passos Pôno, rcúpe-se a 
Comissão de Transportes, Comunicações c Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Pedro 
Pcdrossian, Evandro Carreira, Làzaro Barboza c Orestes Quércia. 

Constatada a existência de número regimental, o Sr. Pr~sidcntc declara 
abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

Em seguida, é concedida a palavra ao Sr. Senador Affonso Camargo, 
que relata favoravelmente o Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1979, 
que "aprova os textos da Convenção Internacional de Telecomunicações 
Maritimas por Satélite - INMARSAT c do Acordo Operacional sobre a 
Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite, us· 
sinados cm Londres, em 13 de abril de 1978". 

Submetido à discussão c votação~ é o parecer aprovado sem restrições, 
Nada mais havendo a tratar, encerra-seu reunião, lavrando cu, Renal· 

do Puchcco, Assistente da Comissão, u presente Ata, que lida c uprovadn, se· 
rf1 assinada pclo Sr. Presidente. 

COMISS;\.0 DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E 
OBRAS PlJBLICAS 

4• REUNIÀO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA 
~M 13 DE JUNHO DE JQ19 

As dct homs do dia treze de junho do ano dc mil novecentos e setcnl<.l e 
!Ul\'C, nu Sala de: Reuniões do Bloco '"B", do Anexo 11, presentes os Srs. Se· 
nuJorcs Benedito Ferreira, Pedro Pcdrossi<m. Affonso Cumargo e Pussos 

Pllfln, rcilnc-se. C\lraon.Jinariamentc, a ComissUo Jc Tr:msportt:s, c~1mUIÚ· 
~·;u.;ln:s c Ohra~ Públicas. 

c: cs . :tt 11. ; IIII I ;;pe .Jiilltil ;.;c c..Pifi\&WWMI.WMC.!.-.1 
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Deixum de con1parc(;er, por motivo justificado, O!t Srs. Sen;1dore!t Vi· 
ccntc Vuolo, Evandrll Carreira, Orestes Qut!rcia e L'llaro Barboza, 

Constat:ldtl a existência de número rcgimentul, o Sr. Presidente declara 
abertos os trab:~lhos, sendo dispc::nsadn a leitura da Atu da reunião untcriur, 
que i: Jadu como uprovada. 

Em seguid:1, i: concedida a palavra ao Sr. Senador Pedro Pedrossian, 
que relata favoravelmente o Projeto de Lei da Câmara n~" \50, de 1978, que 
"inclui no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n"' 5.917, de lO de 
setembro de 1973, o Porto de Tefé, localizado no Município de Tefé, Estudo 
dl) Amazonas", 

Submetido à discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nad:1 mais havendo u tratar, enccrra·se a reunião, lavrando eu, Ronul· 

do Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
ser~ <minada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÀO DE AGRICULTURA 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 1979 

As dez horas do dia vinte c três de maio do ano de mil novecentos c se· 
tenta e Oovc, na Sala de Reuniões do Anexo "8", presentes os Senhores Se~ 
nadares Evelásio Vieira - Presidente, José Richa, José Lins, Passos Pórto e 
Agenor Maria, reúne-se a Comissão de Agricultura. 

O~:ixarn de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Bcne· 
dito Cancllas, Pedro Pedrossian e Leite Chaves. 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Constante da pauta, sã,o relatados os seguintes Pareceres: 

Pelo Senhor Senador Jooé Rlcha 
Parecer ravorável, nos termos das Emendas de n9s I e 2- CA, ao Pro~ 

jeto de Lei da Câmara n9 82, de 1978, que "estende a todas as espécies de ani~ 
mais o processo de abate com prévia insensibilização por métodos técnicos· 
cientificas". 

Durante a discussão, é concedida vista regimental ao Sr, Senador José 
Lins. 

Pelo Senhor Senador José Llns 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1979, que "au. 
toriza a reversão ao Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, do 
terreno que menciona'!, 

Em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 

Pelo Senhor Senador Passos Pôrto 

Parecer favorável, nos termos da Emenda n9 I - CA, ao Projeto de Lt:i 
do Senado n~ 248, de 1976, que "proíbe a pesca da baleia no mar tcrrito· 

rinl". 
Em discussão c votação, é o parecer aprovado, com voto em separado, 

vencido, do Sr. Senador Evelásio Vieira c voto vencido do Sr. Senador Josí: 
Richo. 

Nada mais havendo a tratar, cnccrra·se a reunião, lavrando cu, Sônia de 
Andrade Pciltoto, Assistente da Comissão, a presente A tu, que, lida e apro~ 
vada, será ussinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA 

Jll REUNIÀO, ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 6 DE JUNHO DE 1979 

As dez horas do dia seis de junho de mil novecentos e setenta e nove, nu 
Salu Clóvis Bcvilâcqua, sob a Presidência do Senador Henrique de Lu Roc· 
que, presentes os Senadores Almir Pinto, Hugo Ramos, Moacyr Dalln, 
Aloysio Chaves, Helvidio Nunes, Cunha Lima, Tancredo Neves, Adcrbul 
Jur~:mu, Murilo Buduró, Nelson Carneiro, Làzaro Barboza, Bernardino Viu· 
na, Franco Montoro e Raimundo Parente, reúne-seu Comissi\o de Consti· 
tuiçi\o e Justiça. 

Dciltum de comparecer, por motivo justificado, os Senadores José Sur· 
ney, Amurai Furlan, Leite! Chaves c Paulo Brossard. 

O Senhor Presidente dâ inicio aos trabalhos da Comissho. Dispcnsadun 
leitura da ata da reuni~o anterior é, cm seguida, dudu como aprovada. 

Pussu~se à aprcciaç~o dos Projetas constantes du puutu, I) Mensagem 
n' H2j79 do Sr. Presidente du Repúblico, submetendo à uprovaç~o· do Sena· 
do Federal, o nome do Dr. Jorge Alberto Romeiro, Juiz do Tribunul de 
1\.lçadu do Rio de Janeiro, pura exercer o curgode Ministro do SupcriorTri· 
bunal Militur, nu v01ga decorrente da nposcntudoriu do Mini~tro Wuldcmur 
Torres da Co:-.ta. Relator: Scnudor Nelson Carneiro. Nu formu rcp:imcntul, o 

Sr. f>rcsidcnte declara a rcuniUo secreta, Reubcrw u reunião, pro!tscguc-sc :1n 
exame do~ demais itens d:1 pauta. ~) Projeto de Resolução da Comissão de 
Er.:onomia ü Mensagem n\>44/79 do Sr. Presidente da República, ~ubmctcn· 
do ii aprovuçiio do Smudo Federal, propostu do Ministro da Fuzenda, pura 
que scjn uutorizuda u Prefeitura Municipul de Ubcraba (MG) a elevur o 
montnnte de sua dívida consolidada em Cr$ 12.000.000,00. Relutar: Sena· 
dor Murilo Budarb. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado, votando 
ocncido o Senador Hu8o Ramos. 3) Projeto de Lei do Senado no 17 j77 -
Est:ihelccc que o menor de 21 unos eleito Prefeito, Vice-Prcfcito ou Vereador 
adquire plena capaddade jurídica c Projeto de Lei do Senado n9 241/77-
altera dispositivos do CódiBO Civil (Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916). 
Relutar: Senador Moacyr Dallu, Parecer: pela constitucionalidade ejuridici· 
da de nos termos da emenda substitutiva que oferece. O Senador Nelson Car· 
neiro, a qu~:m fora dada vista do projeto, devolvcu~o com voto em separado 
concluindo pela constitucionalidade c juridicidadc e oferecendo, também, 
emenda substitutiva. Em discussilo, falam os Senadores Melvídio Nunes, 
Hugo Rumos e Láz:uo Barboza. Em votação, é aprovado o voto em separa· 
do do Senador Nelson Carneiro, vencido o Relator. 4) Projeto de Resolução 
n' U3j78 (Oiicio "S" n• 21/77) do Presidente do Supremo Tribunal Fedem), 
Recurso Extr<~ordin:lrio n9 81.590, Estado de São Paulo, inconstitucionulida· 
de das Resoluções n•s 29 de 1972 c I, de 1973, da Secretaria de Educação da· 
quelc Estado. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: conclui pelas retifi· 
coções no Projeto de Resolução n• 03, de 1978. Aprovado. 5) Projeto de Lei 
do Senado n• 85/79- Acrescenta dispositivo ao Decrcto·lei,n• 594, de 27 de 
maiO de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Voto em separado do Senador Hugo Rumos pela constitu· 
cionalidade e juridicidadc oferecendo uma emenda, Dada vista ao Senador 
Aderbal Juremo. 6) Projeto de Lei do Senado n• 140/79- Assegura direitos 
e aproveitamento do empregado em atividade privativa de habilitação quali· 
fic:1da. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: constitucional c jurídi· 
co, oferecendo Emenda n9 1-CCJ. Em discussão, falam os Senadores Hugo 
Rumos, Lázaro Barboza, Aloysio Chaves e Nelson Carneiro. Em votação, é 
o provado por unanimidade. 7) Projeto de Lei do Senado n• 25/79- Altera 
o urt. 14 do Dccrcto·lei n9 73, de 21 de novembro de 1966, e dá outras provi· 
dências. Relator: Senador Lázaro Barboza. Parecer: constitucional c juridi· 
co. Favorável no mérito. Em discussão, falam os Senadores Hugo Ramos, 
Nelson Carneiro. Franco Montare, Aloysio Chaves, Bernardino Viana. 
Helvídio Nunes, Tancredo Neves e Lázaro Barboza. Em votação, é aprova
do o parecer votando vencido na preliminar o Senador Tancrcdo Neves e de 
acordo com os debates surgidos durante a discussào o Senador Aloysio Cha· 
ves (notas tuquigráficas cm anexo). 8) Projeto de Lei do Senado n' 122/79 
-Altera a rcdaçào e revoga dispositivos da Lei n• 3.207, de 18 de julho de 
1957, que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantc's c 
pmcistas. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: constitucional c 
juridico. Aprovado. 9) Projeto de Decreto Legislativo n• 09 jl9- Aprovo o 
texto do AcOrdo sobre imunidades, isenções c privilégios do Fundo Finan· 
ceiro para o Desenvolvimento dos Pulses Membros, aprovado na IX Reu· 
niào de Chanceleres dos Pulses da Bacia do Pmta,a 9 de dezembro del977. 
Relator: Sen:~.dor Nelson Carneiro. Parecer: favorável. Aprovado. lO) Pro· 
jeto de Lei do Senado n• 129/19- Acrescenta parágraFo uo arl. 225 da CL T, 
para disciplinar a prorrogação da jornada de tmbalho dos bancários. Relu· 
to r: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurídico nos termos da 
Emenda n• 1-CCJ (Substitutivo) que oFerece. Aprovado. li) Projeto de Lei 
do Senado n• 107 j79- Estabelece que a atunlizaçào de tributos nào poderá 
exceder o índice oficial da corrc::çilo monetâria. Relator: Senador Aderbal Ju
rem a. Adiado a pedido do Relotor. 12) Projeto de Lei da Cümara n• 88f78 
- Determina consulta plebiscitária às populações da ~rea umazônicu do Es· 
tudo de Gaia~ a respeito da criação do Estado do Tocantins. Relutar: Sena· 
dor Franco Montara. J,urcccr: constitucional c jurídico com uma emenda. 
Em discussão, fulum os Srs. Senadores Nelson Carneiro. que considera o 
projeto inconstitucional pelas razões que expõe, Hugo Rumos, Lázaro Bur
bozu c Franco Montara. Em votuçào, é vencido o Relutar decidindo u Co
missão pela inconstitucionalidade do projeto, acompanhando o voto do Sena· 
dor Nelson Curneiro. Designado Relator do vencido o SennJor Nelson Cnr· 
nciro. I l) Projeto de Lei do Senado n• 62/79- Complementar- Prorroga 
o pruzo devigéncin du Lei Complementar n9 35, de 14 de março de \978, e dú 
outrus providências, Relutar: Senador Tuncredo Neves, Parecer: Pela prcju
diciulidudc. Aprovado, 14) Projeto de Lei da Cümura n• 148/78- JjcJinc u 
isenção do lmpmto de Renda dus entidades esportivus, c dá outrns providên· 
cins. Rcl:1tor: Senador Aloysio Chaves. Parecer: fuvort1vcl. Aprovudo. 
15) Projeto de Ld do Senudo nv 54/6~- D!i nova redução uo:i unigos 35H e 
I ,(IU5 do Código Civil. Rclntor: Senudor Cunhu Lima. l,ureccr: sobrestumcn· 
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to aguardando o novo Código Civil cm tramituçào na Cúmara dos Dt:puta~ 
dos. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado nv 143j71J- Dispõe sobre o 
\alário prolissional dos Técnicos cm enfcrmugcm. Relutar: S~.:nador Almir 
Pinto. Parecer: constitucional c jurídico, Aprovado. 17) Projeto de Lei do 
Scn11do n~' 9 1/79- Isenta o suU•rio minimp de descontos pura a Previ&ncia 
Social, c dít outras providências. Relator: Scnudor Almir Pinto. Parecer: in~ 
constitucional. Aprovudo. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Maria 
Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente A tu que, lida e uprovadu, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

,I NEXO ;1 ATA DA REUNI,iO D,l COMISSÃO DECONS
TITU/Ç,lO E JUSTIÇA REALIZADA EM 6 DE JUN/10 DF. 
1979, QUE SF. PUBLICA DEVIDAMENTE A UTORIZAD,t 
PE/.0 SENHOR PRESIDENTE. 

Prcsidenle: Senador Henrique de La Rocque. 
I~' V ice-Presidente: Senador Aloysio Chaves 
2~' Vicc-Presidente: Senador Hugo Ramos 

Integra do apanhamento taquigráfico da reunião 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Nobro Senador Lú
t.aro Burboza, pcço a V, Ex• que relute o Projeto de Lci n~ 25, que é o item 7 
d:1 pauta. S. Ex• não estava presente nu hora cm quc :1í chegamos. 

O SR. Li\ZARO BARBOZA (MDB- GO. Lê o parecer.) 

PARECER 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Gabriel Hermes, ai· 
tcrando o art, 14 do Decreto-lei n9 73, de 21 de novcm bro de 1966, que "dis· 
põe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operaçõcs de 
seguros e resseguros c dá outras providências'\ visa a tornar obrigatória, na 
contratação de seguros, a cláusula de correção monetária para capitais c va
lores. 

2. Na justificação, mostra o Autor como o caráter facultativo da referi
da cláusula, consoante a relação atual do Decreto-lei n~' 73f76, enseja a que 
as seguradoras não procedem aos reajustes, com grave detrimento para os 
segurados. 

E conclui: "se a cláusula corretiva recebe aplicação cm tantas oportuni
dades, a beneficio das partes interessadas, nào parece justo permanecer cm 
vigor uma norma imobilizadora, em face do desgaste continuado. da moeda 
brusileira". 

3. Oportuno, convcnicntc e justo, por suas implicações e por seus renc
xos sociais de grande amplitude- aspectos sobre os quais melhor dirào as 
doutas comissões de mérito - o Projeto, sob o ponto· de vista jurídico
constitucional e de técnica legislativa, nada contém que mereça reparos, 
njustando·sc, inteiramente, aos cü.noncs que regem a sistemática desses dife· 
rcntes c-ampos do mundo jurídico. 

4. Por isso, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, 
jurídico e conforme a técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 1979,- Henrique de La Ra<que, Pre
sidente, - L'zaro Barboza, Relator.- Aloyslo Chaves- Helvídlo Nunes
Cunha Lima - Franco Montoro - Tancredo Neves, vencido na preliminar 
- Nelson Carneiro- Hueo Ramos- !\turllo Badarô- Raimundo Parente 
- Bernardino Viana - 1\!oacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocque)- Em discussão o 
Projeto. 

Com palavra o nobre Senador Hugo Ramos. 

O SR. HUGO RAMOS- Sr. ~residente, eu quero levantar uma preli
minar que resulta (Falha nn Gravação} truta-se de um Projeto de lei pura 
ultcrar um decreto-lei. Tenho pura mim que a competCncin du emissão de um 
decreto--lei é privativa do Poder Executivo nu forma prevista pela Consti
tuiçào, De forma que também alterar um decreto· lei, a meu ver,~ conpetên
cia (Falha nu Gruvuçào). Basta ver que um projeto de lei interpretativo 
poder·sc:·ia, inclusive, alterar toda a legislação proveniente, excepcional de 
um decreto-lei, nn minha munciru de entender ainda é um res!duo ditutorial 
constuntc d:1 Constituição. De munciru quc ~ upenus resultante dcssn mutérin 
cm fõ~cc da competêncin. Quem é competente pnru determinado nm tumbém 
o é pura alterur, emendar, reformar e rcvogur. Mus, ni'\o cube u nós, 0.1 nos:\o 
ver, u!tcrar uma discussão de: um dccreto-lci cujn iniciutivu, cuja compcti:ncin 
nflo nos pertence, Era a dúvid>J que cu queria colocar paru o dcb:Jtc nu C o· 
rnissiio, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocqut·)- Com a palavra 
uobrc Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, dato vénia, 
dessa interpretação, rorquc acho que a matéria, realmente, tem o st:u 
menta. Na realidade, o decreto-lei constitui umn discussão excep<:iortal. 
um ato baixado pelo Poder Executivo, mas cuja competência é 
vo, c t:lc s6 se complementa, só se aperfeiçoa pela aprovação do Congress• 
Nacional c se torna lei. Essa competência privativa do Congresso 
rsta consideração de ordem técnica, não vai prevalecer diante do 
de que a competência legislativa é do Congresso Nacional c não po•dernos 
mitar a nossa competência além daquelas limitações. Já é: uma 
contenção que tem sido usado de uma forma, no passado, pelo meno:; at>USI 
va, parece-me que o atual Governo está na disposição de restringir ... 
na gravação.). 

Como se trata de uma discussão excepcional, acho que ela deve ser 
~.:ulada, tilmbém, excepcionalmc:nte. Entendo que o Congresso tem plcna 
pacidade, mesmo porque, no principio da hierarquia das leis, o decreto-lei 
a lei estão no mesmo plano; são normas de igual nível hierárquico c, 
to, o Congrcsso Nacional, sem nenhuma limitação, pode revogar essa 
siçào. Purecc~mc que a questão, realmente, merece esta discussão, mas eu 
inclino francamente, pela faculdade do Congresso Nacional de revogar 
decretos-leis. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Com a palavra 
nobre Senador Tancrcdo Neves, 

O SR. TANCREDO NEVES (MDB- MG)- Eu aceito a argUição 
vantada pelo nobre Senador Hugo Ramos, que decorre realmente da 
natureza do decreto· lei, segundo a sua conceituacão no nosso texto 
cional. Nào tenho por essa iniciativa legislativa nenhum apreço em 
(Falh.:! da Gravação) ... dentro da nossa tradição constitucional, 
como foi configurada, no Brasil. E um instituto que vem do 
tucionul italiano, implantou-se no Brasil e aqui vem sendo usado c 

Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência 
de interesse público relevante, e desde que não haja aumento 
despesa, poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes 

I - segurança nacional; 
li - finanças públicas, inclusive normas tributárias: c 
li I - criação de cargos públicos e fixação de ve•~einnentos. 
§ 1~' Publicado o texto, que terá vigência imediata, o 

grcsso Nacional o aprovará ou rejeitrará, dentro de sessenta dias, 
contar do seu recebimento, não podendo emendá-lo; se, nesse 
zo, não houver deliberação, o texto será tido por aprovado. 

Ora, Sr. Presidente, se não podemos emendar o decreto-lei, quando 
sua tramitação, como poderemos fazê-lo depois que ele se transforma cm 
ploma legal. Seria uma burla ao texto Constitucional. Por isso fico Com 
tese levantada pelo Senador Hugo Ramos, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Com a palavra 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, sinto divergir do 
Mestre: Scnador Tuncredo Neves e do meu ilustre colega, Senador Hugo 
mos, fico com a tese exposta aqui pelo nobre Senador Franco M<>nt.oro 

Posso lcmbrur por exemplo, um decreto-lei que toda horatlé:0:~::::::~~ E o Decrr:to·lei n~' 5.452, de I~' de maio de 1943 que aprovou a C 
das Leis do Trabalho. Todo dia nós emeildamos esse decreto-lei. 
não hú por que ... 

O SR. TANCREDO NEVES- Esse decreto-lei de 1946 era o ú 
instrumento legal que vigorava no Pais. Inclusive, não tinha a con 
de um dccrclo·lci constitucional à sombra du Constituiçào vigente. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, veja V. Ex•, desde que 
decreto-lei é aprovado pelo Congresso ele passa a ser lei? l: claro. Não há 
vic.Ju alguma. Só que o Poder Executivo exerceu cumulativamente a 
de Executivo e do Legislativo, O Legislativo, por sua vez, ratificou, 
dou esta Constituiçilo. 

De modo quc, acho que nós podemos emendar e temos que 
~on:\tantcmente, o decreto-lei. 

O SR. FRANCO MONTORO - Permite V. Ex• um upurte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Aliâs, essu dúvida foi, em bou 
kvantada pelo Senador Hugo Rumos, purn mostrar o mal do de<:ret.o·l• 
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Mus, no caso, nós nf1o podemos dcixur de emendar o decreto-lei sob penu de 
deixmmos uo Poder Executivo a possibilidade única de rever os :ltos que nós 
próprios, depois no exercício dos nossos mandatos, vamos verificar que :-.ào 
Imperfeitos. 

O SR. TANCREDO NEVES- Se prevalecer a tese de V. Ex• significa 
o seguinte: o Congresso Nacional depois de suncionudo o decre10-lci pode 
Ourlar :t Constituição através de emenda :1 esse decreto-lei. 

O SR. NELSON C,\RNEIRO- Creio que o Congresso Nacional 
:Jprovando decreto-lei, ele deixa de ser praticamente decreto-lei, ele é lei, !>Ó 

que :1 inici:Jtiva... -Falha na gravação. 

O SR. FRANCO MONTORO- Mas.' veja o seguinte: a interprctaçoo 
que o Senador Tancredo Neves deu ao§ IV do art. 55 da Constituh;ào Fede· 
wl ~ v[Jiida puru o processo de uprovação, só que nào pode cmc:ndar nuquelc 
período, dai ele concluiu: não pode emendar nunca. Acho que essa passugem 
n;'JO i: vrtlida. logicumente, nós demos um passo c, ai, entra algo de inovu
dor. 

Reulmente, vejamos o que diz o§ JY do art. 55 da ConstituiÇ'lo Fede· 
ral. . 

do. 

"§ JY Publicado o texto, que terá vigência imedi:ua, o Con
grt:sso Nucional o aprovará ou rc:jeitará, dt:ntro de sessenta dias, 
não podendo emendá-lo," 

O SR. TANCREDO NEVES- Exalo, ai está o problema. 

O SR. FRANCO MONTORO- Não podendo emendá-lo neste per i o-

O SR. NELSON CARNEIRO- Período cm que é submetido à apro· 
vacilo do Congresso, 

O SR. FRANCO MONTORO- Aliâs, o texto continua assim:" ... 
não podendo cmcndú-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto se· 
ní tido por aprovado". 

O artigo se refere, evidentemente, àquele período de tramitação c apro
vação, naquele momento, não. Ao contrário, por um principio de interprc
tuçào <~nalógica, a comrario sensu, fora desse período, pode, Parece-me que 
essa seria a interpretação mais liberal c mais cÓndizente com o prindipio ge
rul, a competência legislativa do Congresso é ilimitada. 

De· modo que me parece, acho interessante o debate c g~Jstariu de dizer 
at~ que ele foi suscitado por um representante do MDB, o que mostra, real
mente, a independência com que o M DB tem sustentado aqui a divergência~ 
a nossa preocupação honra a Comissão de Constituição e Justiça, mostra 
que estamos examinando as idéias, exatamcnte, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Com a pulavra o 
nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O uubre Senador Franco Montara con
cluiu o seu pensamento? 

O SR. FRANCO MONTORO- Dei aparte ao Senador Nelson Car· 
nciro, Muito obrigado. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- ::.r. Presidente, ni\o vou tecer uqui co· 
mcntúrios u respeito, vou partir do dew:to-lei, nem o julgo inteirumcnte in· 
compatível com o Direito Constitur:ional moderno, mesmu oriundo da 
Itália, ele tem sido adotado cm viirios pil(.sr.s de estrutura demor.rfltica c cita· 
riu o último deles que teve uprovuda J c~)nstitui<;ào com pft:U:~cüo, que foi a 
Espanha, onde a diferença consiste no que, baixado o decreto-lei, o Governo 
o remete imediatamente ao Con~l't"~So qw: pode aprová-lo, notilicú-lo ou 
rejeitá-lo. 

Diria apenas uma consideração laterul que, a\l aprofundar c:sta matéria, 
o decreto-lei me parece compatível mais com o regime parlamt:nt:~rista do 
que propriamente com o prcsidenciulista. No regime purlamentnrista é o ga
binete que detém a confiança do Congresso que, em dett:rminadas oportuni
dudcs, pode: emitir esses decrt:tos·leis ~ujeitos sempre à uprovuçilo ou it modi· 
lieaçào do Congresso. Mas, isso é uma matéria, que: estamos eonsidemndo 
de um:t maneira lateral. 

A tc:.~c sustentada pelo nobre Senador T:mcredo Neves, purcce-me, rcul· 
mente, consistente, rnus comportando uma observação que tulvt:z nos per mi· 
ta furmar um juít.o dcnnitivu iJ rc.~pcito des!ic: assunto. Entendo que q1wnJo 
n Prc~iUente da Kcpl1hli~.:a bal.xa urn decreto· lei, u:-.<.1 da fa~.:uld:u.h; do Art. n~ 
)\o de..:rcto-lei ~c estabelece no parf1gr:Lfo primeiro desse urtigOlJUC nün p(;

dcriL ser rnndific;1d1l durante a~~~~~ tramitaç;lll ma~. pmler:'1 sê·lu pnstcrior-

mente, por uma outra lei, salvo se a matéria que foi objcto de decreto-lei é de 
competência ex.clusivn do Presidente da República. Se ela é da competência 
exclusiva do Presidente da República, óbvio que o entendimento resulta do 
disposto no Art. nQ 57 da Constituição, entilo essa seria a preliminar. 

Se nào é de competência exclusiva do Presidente da República, se se hui· 
:wu o dt:creto-lci, cm caso de urgência ou de interesse público relevante, isto 
não impede, nào há nenhum obstáculo legal que o Congresso, no uso de suas 
atribuições legislativas, depois de examinar essa mutéria possa modiflcft.Jo. 
Cubcndo sempre ao Presidente da República o direito de vetar ou de sancio· 
nar essa lei. Mas se nUa é de iniciativa exclusiva do Presidente du República 
nOs podt:mos modificar o decreto, se o é, ncu nu preliminar no cntc:ndimcnto 
dn Art. 57 du Constituição. 

Essa st:ria a interpretação que queria dur à matéria, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique De La Rocque)- V. Ex• então cstó 
de ;Jcordo com o Relator? 

O SR. ALOYSIO CfiA VES- Desde que a matéria niio incida nave· 
dação do art. 57, estou de acordo com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique De Lu Rocquc)- Nobre Senador 
Helvídio Nunt:s. 

O SR. HELV!DIO NUNES- Eu também acompanho o voto do Rela· 
tor, que foi secundttdo pelos Scnadorcs Frunco Montara, Nelson Carneiro c 
já agorot, tambêm, pelo eminente reprc:st:ntante do Paril. 

Faço-o, Sr. Presidente, embora discordando, em parte, da argumen· 
t:u;ão do Senador Franco Montare, quando afirmou que hoje, na prática, os 
decretos-leis têm a mesma categoria da lei ordinária; nào, O Art. 46 da Cons· 
tituição declara que o processo legislativo compreende a elaboração de 
emendas à Constituição, leis complementares à Constituição, leis ordinárias, 
IC:is delegadas, 59-decrcto-Jei. 

Então, o decreto-lei tem, na hierarquia, uma situaçilo inferior à lei ordi
"núria e, cm face disso, não vejo, não tenho dúvidas, de maneira alguma sobre 
a prevalência da lei ordinária sobre o dccreto·lc:i; cm outras palavras, a lei or
dinária se referiu ao texto constitucional, pode modificar qualquer decreto
lei. 

O SR. HUGO RAMOS - Apenas para acrescentar ao voto emitido 
pelo nobre Senador Franco Montara, que ao ler o dispositivo, leu-o apressa
damente, Com toda a vénia de V. Ex• porque aqui se diz. que nh'o poderâ 
emendá-lo, ponto c virgula, se houvesse virgula eu estaria com S. Ex• 

Mas aqui diz: 

.. Publicado o texto, que tcrâ vigéncia imediata, o Dc,reto·lci 
será submetido pelo Presidente da República ao Congresso Nacio
nal, que o aprovará ou rcjeitarll, dentro de sessenta dias a contar de 
seu recebimento, nilo podendo cmendá·lo; se, nesse pra:zo, não 
houver deliberação, o texto serll tido como aprovado." 

Ora, a meu ver, cm tCrmos de interpretação gramatical do texto, nós 
não podemos cmcndâ-lo, também depois, já que nilo podemos emendá-lo 
também na devida oportunidade, porque assim se declara: ponto e vírgula, 
se tivesse uma vfrgula cu admitiria o argumento de V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO- Nilo li uprcssadamcntc, cu li o texto c 
me referi ao prazo, 

O SR. HUGO RAMOS- V. E•• é muito ágil no falar c no ruciocinar. 

O SR. FRANCO MONTORO --Nilo. Entõo, procururei ser lento para 
nào ser mui entendido. Eu me refiro ao prazo, porque todo esse artigo se re
fere, apenas, ao prazo de tramitação, no Congresso. Então, realmente essa 
faculdade existe durante a tramituçi'lo. Agoru, passado este período, me pa
rece claro que nós podemos, mesmo porque se nós nào pudéssemos alterá-lo, 
huvcria o seguinte, O Executivo, por um Decreto-lei, alterou um determina .. 
do cupitulo do código de uma lei; o Poder Legislativo ni'to poderia mais tocar 
neste assunto, seriu um ussunto intangível pelo Congresso Nacional, porque 
jú foi objeto de: Dccrcto·lei. De modo que me parece ... 

O SR. HELVff)fQ NUNES -Sr. Presidente, cu estuvu com u ptllnvrn. 
O Scnaúnr Hugo RtJmos pediu um upurte, eu concedi ... 

O SR.I'RESIDENTE (Henri4ue de La Roc4uc)- V. Ex• tcth u pulu
vru, c continua cnm ela, 

O SR. IIELVIDIO NUNES- Então, Sr. JlrL·sidente, devolvida ii pulu
vr:l, nu !IH!II cntcndi111euto, o que a Cnnstituiç~n prctcmlc, iudll.\ivc com este 

L 
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ponto c virgu;a, é cxatamentc isso: é impedir que, durante a tramitação do 
Decreto-lei, ele sofr.s emenda, Na apreciação do Decreto-lei o Congres!lo 
tem duas opções: ou aprovar, ou rejeitar. Então ficou expresso: não podendo 
cmendã-lo, o que é um excesso, porque se já está dito assim: que nós temos 
que aprovar ou rejeitar, essa parte relativa à vedação da emenda, é de certa 
forma dc.'inccessária. 

Ao entender que esta vedação se estende para o futuro, neste caso teria· 
mos matérias que, tratadas através de Decreto-lei, pelo Presidente da Re· 
pública, ficariam intoc~ve1s. Entào, a minha interpretação e o meu voto são 
no sentido de que o parecer deve ser aprovado. 

O SR. TANCREDO NEVES- V. Ex• há de me permitir, para um es· 
clarccimcnto. A prevalecer essa interpretação, nós chegaremos à seguinte 
conclusão: o aspecto básico, nós estamos ampliando a competéncia legh•luti· 
'va du nossa C.1sa consubstanciada nos preceitos constitucionais vigentcs. 
Nós estamos também desnaturando o Decreto-lei, porque desdc o momcnto 
que nos reconhecemos com capacidade jurídica, legal e constitucional para 
;dterar, ou modificur o Decreto-lei depois dele sancionado, no dia seguinte à 
sanção, o que se nào obteve utr01vi:s de emenda durante a discussno, faremos 
atravi!s de uma lc:i, parecendo-me: que, com isso aí nós cstamos burlando não 
só o cspirito, a letra, m:1s a própria configuração jurídica do Dccreto-lci, se· 
gundo o entendimento que nos d~ a nossa Constituiçào. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Quero pcrguntor a V. Ex• apenas o se· 
guintc: nós temo~ um poder muito maior 'quc é o de modificar u própria 
Constituiçno. No dia s~:guinte, pode-se apresentur uma emenda; a lei pode 
ser revog:1da no dia seguinte. 

O SR. TANCREDO NEVES- Senador Helvidio Nunes, o argumento 
de V. Ex• prova dcmab, porque a revisão da Constituição é prcvistu m1 pró· 
pri:1 Constituição. 

Agom o Decreto·ld, não, pt:lo contrilrio, c:xistc uma norma scvera, ta· 
xativa, uma norma que eu chamariu nitidamente ortodoxa. Temos que acei· 
tar, lJU :1provar cm bloco, c não podemos emendar. 

O SR. FRANCO MOI':TORO- N~o podemos emendar naquele pra-
w. 

O SR. Hl!LV!DIO NUNES- ,\inda que houvesse dúvida relativa· 
mente à interprctaçào do parágrafo IY nós poderemos nos socorrer franca· 
mente dn art. 46. 

O SR. Al.OYSIO CHAVES- V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. HELVIDIO NUNES- !'ais nào. 

O SR. ALOYSIO C H r\ VES- Eu n~o pretendo entmr aqui na discus· 
sào 4ue hiL hierarquia de lei, uma matéri:1 que no flmbito do Direito Consti
tucional hoje ~ofre muita inter;m~taçilo de emcrgênci<L e scm numcn1ção; sc
~undo ahalitados constitucionali!\tas nacionais, nilo indica justamcnte uma 
pmiçàu hic:rârlJuica dessas leis. istl) é, o Dccrcto·lci está abuixo d:t \!:i ardi· 
n:íria, devi:1 estar no mesmo nível, absolutumentc no mesmo nível, m:.1s niio 
ab:1ixo dele, nem das leis d·~Jegadas. Mas, nós vamos nos :\ler u isso; o nobre 
Senador Hdvidio ~unes e!itfl se socorrendo do urt. 46 com relação a cssu 
hierarquü1 que r:.,l:"l indicadu nesse dispositivo constitucionul. Eu entendo 
que, rr:almente, se o Congresso n~o puder posteriormente :1presr:ntar um 
projeto de lei, de~dc que cl:1 n~1o seja da cumpct~nci:1 cxclu~ivu du Presidente 
da RepL1hli~a. lic:1renws com uma pcquer.a legislação, absolutamente in· 
tan~ívcl, que niio poderá ~er atingida de qua.l4uer maneira. Nós podemos 
rnmlilkar ;1té uma lei complementar, mas ni\o poderíamos modilic:1r um 
Decreto-lei. ()ir·se·[l: bom, ma~ o Decreto-lei nr1o pode ser emendado, con· 
scqllcntemcnte, cle não podc ser ;Jltcmdo depoi!t. Se :1 matéria nl\o for da 
compcténcia exclusiva do Prcsidc:nte d:1 Rr:pl1blica, qu:tlqucr membro do 
P:~rl;1mento poder(! hlmar essu iniciativa, e mesmo o Presidente dn R~públi· 
catem um nutro instituto do qual pod.: se socorrer, se achur que o projeto dc 
lei í: contrúrio aos interesses d:.1 administmçào do Governo, d:1 política nu· 
cion:d, li LIC é o veto, Isto não implica aprov~çl\o pelo. Congresso, n:1 rcvo
~uçàn du Decreto-lei. Serú rcvo~udo, !le tambr:m o Prcs1dcnte con~:ordur que 
11 qucla ld posterior, ncslll se~und:.1 circunstüncia, é ~ais convcniente. do que 
o Decreto-lei anterior, ou as ru;rl'u.-s que determm:1rnm 11 expedu;ào do 
Decreto-lei que jú estào, de qlWillUCr maneira, modilicudas ou supcrudus pc· 
los fatos. 

O SR. IIUGO RAMOS- V. L\• me permite? Assiste :10 Presidente ü 

direito de vctú·lo, por incumtitucitmal. ilt.l pm~o lJUC nih1 tr:ndo e~~a rc~ru. 
veta por ser convenii;ntc llU nào. Ma~ ai tamhcm, pela in~omtitucionalidude. 

O SR. ALOYSIO OlA VES- Ele não poderia vetar >6 por inconstitu· 
cionalidadc. Ele poderá invocar este argumento, mas quem vai decidir, nas 
minhas razões do veto, é o Congresso Nacional. Portanto, cu creio que se 
nós considerarmos que o Decreto-lei nào pode ser alterado, modilicado pos
teriormente, por iniciativa do Congresso, nós estamos colocando uma cutc· 
goria especial de Decretos-leis intangíveis, que não poderão ser tocados den· 
tro de todo o corpo legislativo nacional. Eu preferia acompanhar e!.sa outra 
interpretação, que se coaduna um pouco com a própria idéia, interpretação 
liberal do eminente Senador Tancredo Neves, que tem inclusive rcstriçàes ao 
próprio instituto do Decreto-lei. Mas não é do juro constituindo, V. Ex' dirá: 
do juru mnstituto. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- O nobre Relatores
tá solicitando a palavra. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Sr. Presidente, de certa forma é até 
constrangedor para o mais modesto, o mais obscuro Bacharel de!tsa Comis
são de Constituição e Justiça entrar num debate como o que ora se trava, em 
torno du competência ou não do Congresso Nacional na alteração do 
dccrcto-lei. Eis que nessa Comissào têm assento os maiores luminarcs do Di
rcito dcsta Casa, e aqui, dentre eles, dentro desses astros maiores, uma cclcu· 
ma profunda está sendo travadu, de um lado o eminente Senador Tancrcdo 
Ncvcs com o nobre: Senador Hugo Ramos, que sustentam a impossibilidade 
constitucional de um Congresso Nacional alterar decretos-leis, de outro la
do, juristas abalizados, como o nobre Senador pelo Pará, o nobre Senador 
pelo Piauí, os Srs. Senadores Aloysio Chaves e Helvidio Nunes, na compa
nhia do eminente Senador Franco Montara, sustentando uma posição quc, a 
meu juíLo, efetivamcnte, melhor se enquadra no espírito que preside as con
veniências maiores do Congresso Nacional. Todos nós, e crdo que aqui pos· 
so dizer isso, porque ê de forma indistinta, fazemos restrições ao decreto-lei, 
todos nós entendemos que, nos últimos a.nos, tem havido excessos indeseja. 
dos nes!oa matéria. 

Mas, acredito quc o parágrafo I' do art. 55, não deve scr analisado pura 
c simplesmente pela letra fria com que ele está inscrido no Texto constitucio
n:il. Porque, cm matéria de:: interpretação da lei, h!! que se levar cm conta 
sempre o espírito do legislador. E~ evidente, pelo menos a meu juiw, que 
quando sc dit no Parágrafo I~': que o Congresso Nacional aprovará ou rejci· 
t;~rú, dentro de 60 uias, a contar do seu rccebimento, não podendo emend:.i· 
lo, se ne~sc pra1o, não houver dcliberaçr1o, o texto será tido como aprov:•· 
do": a impre!\sào que tcnho, Sr. Presidente:, é de que a intenção do legislador 
era fi:o;:1r a intocabilid:idC: do texto do decreto-lei, duramc a sua apreCi:1çrw 
no ;imbito do Congresso. E, já, por outro lado, cu nào perlilho da opinião 
do•quelcs que entendem que a enumeração do Art. 46 du Constituição, no to· 
c:mtr: à hicrarquia das leis no processo legislativo, quc possa aqui se urgUir 
que.: ess:1 ordem nào é a ordem correta. A meu juízo. do item primeiro ao 
item sétimo, está na ordem efetivamente conveniente:. Eis que uma rr:~oluçr10 
nr1o pode alterar um decreto legislativo, como um decreto legislati~o evidcn· 
temente n~o tem nenhuma forç;1 para dcrrogur decretos~lt:is, leis dekg.ad;.J:-., 
lei~ ordinúrias ou comrlementoues c, muito menos, emcnd:.1 à Con:-.tituiç~o. 
E. jú por sua vel. o decreto-lei está cfetivamente abaixo dillei delegada e das 
leis ordin{Lrias,já aqui eu perfilho intcimmcntc da opinião do emincntt.' St:n<L· 
dor pclo Par:'!, lJUe entende que o Congresso Nacional, :.1 não ser naquelas 
matéri:1s de competência constitucioniil exclusiva do Presidente da Rcpúhli· 
c:.t, c.\istindo dr:cretos-leis regulando m:ll~rias outras- c sào tantas regul:.l· 
dus hoje por decrctos-leis- o Congresso Nacional pode sobre elas legislar. 
a oportunidade par;1 fechar o circulo de amplu apreciaç~o sào Wntas, primei· 
roque aprovado no Congresso Nacional, como bcm diz S. Ex'. vai à uprc
ci:u;ào do Poder E:<ccutivo, que tem poder de veto ou de sanção e, cm Vl!tan
dn, e~se vr:to tem oportunidade de ser apreciado 'pelo Congresso, c jú :.ti por 
m;liori;l m;1is qualificada. De forma, Sr. Presidente, que, primciro, como já 
ft:l t:m v;1rias outras oportunid:1dcs, tivc oc:1siào de ver proposituras :llteran· 
do decretos-leis c já tendo, de minha parte, como de resto ;1crcdito scja um 
sentimento que esposa :1 todos os eminentes Srs. Senadores, tendo eu, pm 
furrnaçàl), umu prevenção grande contra o decreto-lei, que entendo dcscabi· 
do, e só acho cabível est:lndo o Congresso Nacionul em recesso, como Rela
tor do projeto, nem fiz essa apreciação, porque entendi que fosse matéri:1 
pacili~a. 

h~as explicações, Sr. Presidente, !tào apena~ para justificar :ws olhos 
desta Comissão o fato de nUo ter o pobre Rel:ltor tecido considcraçõe~ dcs~a 
ordem no rcl:uório. 

O SR.I•RES!DENTI~ (Henrique: de: Lu Rocquc)- Como vul<.l u nobre 
Senador Cunha Lima'.' 
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O SR. CUNHA LIMA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o decreto-lei, 
no meu entcnd~:r, já é por sua própria natureza desnaturado, não é decreto, 
não é lei c, :u.1 mesmo tempo, constitui as duus coisa~. Lembro-me qu:mdo 
estudava nu F:1culdade de Direito do Recife, Professor Sori:tno Netto, quan· 
do falúv:~mos sobre esse ussunto, dizia que o decreto-lei era umu uberr:1çtlo 
jurídica, um fruto do mbítrio, um fruto do poder discricionúrio, na nossu 
Constituição, o decreto-lei já tem tlinto poder, tem tanta força, que não pode 
ser crncnd<~do dumnte a sua tramitação, os atas prnticados durante u suu vi· 
gi:ncia nt1o podem ser rcst:lbelecidos, nem reformados c nem modificados. c 
crdo tiUC esbarra ui o seu poder, a sua potência. Creio que o decreto-lei pode 
ser revogado, pode ser alterudo, pode ser moditicado, desde que nào atinju 
:J4uclas proibiçõc:s do art. 57, que muito invocou o nobre Senador Aloysio 
Ch:~vcs. 

Ne:-.se rarticular, nc:ssr c:1so, formulo meu voto de ucordo com o nobre 
Rel:ltor. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Como vota o nobre 
Senador Murilo B;:u.l;1rú? 

O SR. M U RI LO BADARO- Sr. Presidente, voto com o Rolator. nws 
;Jdmitindo como correta u observação do Senador Aloysio Chavc:s, de que 
c:ssa Ctlp<:lcidadc de revisão estaria restrita àqueles casos que não süo da com· 
pcti:ncia espccilica do Presidc:nte para revisar. Considerando mais, quc o 
decrcto-lei tem umtl característica de sazonalidade, sc:m embargo de: que: 
numa determinada conjuntura possa estar sendo usado em excesso. E a im· 
possibilidade de rcvisioná-lo criaria realmente uma rc:açào c:xtmordin~riu, 
(Falha nu gravação) 

,\cho que é absolutamc:ntc: correto o relatório, mas com c:ssu observaçiío 
do Sc:nador Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Como vota o nobre 
Sen:1dor R:1imundo Parc:nte'! 

O SR. RAIMUNDO PARENTE -Com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Como vota o nobre 
Scnudor Moacyr Dalla'! 

O SR. MOACYR DALLA -Com o Relator, aceitas as observações do 
Senador Aloysio Chaves. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, antes da aprovação da 
nmtt:ria, eu gosta riu de lembrar também aos membros desta Comissão, que o 
decreto- I c: i que se pretende modificar é do dia 21 de novembro de \966. Nüo 
me: rccordo qual o tratamc:nto dispensado pela Constituição de \946 a um 
decrc:to lei. Mas. o certo é o seguinte, é que esse decreto foi baixado num 
período excepcional, quando estava cm pleno vigor a Constituição de 1946; 
ele é do dia 21 de novembro de 1966, a Constituição seguinte foi a de 1967, 
(Falha na gravação.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Aprovado o voto 
do eminente Sc:nador Relator, contra o voto dos nobres Senadores Hugo Ra· 
mos c: Tancredo Neves. 

Peço dc:sculpas ao Plenário po1· ter abordado um assunto que levou tan· 
to tempo a scr discutido. Mas, julgo que, talvez, fosse conveniente- não sei 
se: é húbito da Comissão ou se é possível à Comissão- baixar uma resolução 
normativtl cm torno du matéria. Já que foi o voto vencedor, praticamente, 
com us restrições, o próprio Senador Aloysio Chaves, S. Ex• poderia ser o 
seu redutor, de maneira que, daqui pura a frente, a Comissilo de Consti· 
tuiçào c Justiça tenha uma resolução normativa a lhe orientor os trabalhos 
nesse sc:ntido. 

O SR. HUGO RAMOS (MDB- RJ)- Sr. Presidente, não sei qual é o 
critério da Comissão. Socorro-me, aqui, dos membros da Comissão, os Srs. 
Sen:tdores mais untigos desta Casa. 

Nos tribunais, o precedente, o prejulgudo, enfim, a súmula que tem um 
efeito normativo é buixuda depois que hú uma jurisprudênciu iterutivu, con· 
s~1gruda pc:rmuncnte. Elu, c:ntão, ê recolhida numu súmula ou, no cuso, num 
prejulgado purticu\ar e, no purticulm, nu Justiçu do Trubulho. NUa sei se 
~14ui. nesta Comissão, esta decisão tomudu nessu qucsti\o que foi colocud;1 u 
/cl/1'rt', no purccer do nobre Rc:lutor,justificariu umu instruçUo normativu ou 
lima Ucliheruçtto, com cmúter normativo da ComissUo, Seu Comi!isi\o cntcn· 
der 4uc hú cahitnento parn uma instruçUo norrnutivu ou quiser dar Iugo um 
~:arútcr normativu a esta UecisUn, não tenho por que me e!;cusur c com muit:l 
hunra, a.:citn clahnrar n documento que se pede. Mao;,niiD sei .~c não ~·t.>ria l:t• 

bom alvitre que: esta questão, sc:m embargo dessa decisão tomuda, ficasse:, 
ainda, na meditação, no exame, no debute, da Comissão de: Constituiçilo c 
Justiçu, até que se: pudesse:, sobre matéria tão trunscc:ndc:nt;tl, realmc:ntc, em i· 
tir uma instrução normativa, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- A Presidência infor· 
m<l, com segurançu, ao nobre Scnudor Hugo Ramos, que, realmente, não há 
precedc:nte. Mas, nuda impede de- e a Prc:sidência deve fazê-lo- submc:ter 
1t consider;açào dos Srs. Sc:nadores, a proposta de S. Ext que dc:seja que u de· 
cisUo de: hoje seju u norm:t, quando, rcalmc:nte, como bem assinala CJ c:minen~ 
te Senador t\loysio Chaves, a jurisprudi:ncia é a somu de vúrius dc:cisõcs, i: 
um:t conceitUi.IÇUo, é u consolidação de um princípio através de vúrios veredi· 
tos. 

Com a palavra o nobre Senador. 

O SR. MURILO BADARO- Nobre Senador Hugo Rarnos, cu apc· 
nus rt:coradaria que vúrias vezes V. Ex• mesmo a mim me socorrc:u com in
formações sobre a jurisprudência da Comissão com projc:tos, por exemplo, 
;1utoriz:ttivos. Entilo, no caso, na mc:dida cm que a Comissão fixur essu re
gra, essa jurisprudéncia com relação ao decreto-lei, cm qualquer momento, 
ela ser:'! invocada, aqui, sem que seju ela materializada cm umu norma qu:ll· 
quer de uma resolução, até porquc, no Regimento, não existe: essa utitudc. 
Melhor seria st: invocar o prc:ci:dentc, tal coml1 é fc:ito aqui, constantcmc:nte, 
cm projc:tos de natureza autorizativa. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- O ponto de vista de 
V. Ex• sc:rve muito:& Presidência, como voto. Agora, a Prc!:idt:ncia não pode· 
ria dc:i.xar ncm de, a pô.~ assinalar que nào há precedente, submeter à conside
mçào dos eminentes membros da Comissão, a sugestão de um Senador. J:í, o 
primeiro voto de: V. Ex• t: no sentido contrário. 

Procederemos u votação -
Com o voto o nobre Senador Lázaro Bnrboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, o meu voto é a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) -Com o voto, o 
nobre Sc:nador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Voto com o Sr. Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Com o voto o nobre 
S~:nador Bc:rnnrdino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Voto com oS r. SenadorMurilo Ba· 
duró. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, nós, aqui, nào temos 
usado este estilo, embora uchc:: que possa se usar. No momento, cstào presen
tes \3 dos 15 membros da Cornissào. E um quorum alto. E uma deliberação, 
portanto, qua5c plenária. De modo que, por esse motivo, eu acho que se dc:
via aceitar a sugestllo do Sr. Senador Hugo Ramos. Ficaria, assim, como um 
prcjulgado du Comissão pa"ra que fosse invocado em outros modelos. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - A proposta do 
nobre: Senudor Hugo Ramos roi rejeitada contra os votos dos nobrc:s Srs. Se· 
nudores Cunha Lima, Lázaro Barboza e Nelson Carneiro, c será entendida 
como precedente. E este o pensamento da Comissão. 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA 

REUNIÀO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 7 DE JUNHO DE 1979 

As nove horas do diu sete de:: junho de mil novecentos c setenta e nove, 
na Sala Clóvis Bevill1cqua, sob a presidência do Senhor Senador Henrique de 
La Rocque, presentes os Senadores Helvldio Nunes, Aloysio Chaves, Moa· 
cyr Dalla, Cunha Lima, Tuncrcdo Neves, Murilo Budaró, Aderbal Jurema, 
Ruimundo Parente, Bernurdino Viana, Amaral Furlun e Nelson Curneiro, 
rcúm:·se a Comissão de Constituição e Justiça. 

Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Senadores José Sar· 
ncy, Hugo R:~mos, Leite Ch:1vcs, Puulo Brossurd e Franco Montoro. 

Huvcndo nUmero regimcntul, o Senhor Presidente dá inicio aos tmbu
lhos du Comissão. Dispensada a leituru da :ata da reunii'lo unterior é, c:m se· 
guiUu, daUu como uprovadu. ' 

Com ;1 palilvríl, o ScnJUor llclvidio Nunt:s pilS~>l il relatar o Projeto de 
Rcsoluç~o n~ 211, de 1979, que: "rc:gul:unent:l il aplicação na ;Jdmillistr:~çi'nJ do 
Senado Fedcnll dos sistemas de uscens~n c progrc.~sào luncionuis e do au· 
mcntn por mérito", l..'nncluindo rela constitucionlllilladc c juridi.:ididade dll 
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projeto c pela n:jciçtlo dus Emcndus de n\1 I por inconstitucioníll c impcrti
ncnh:; n~,~ 2 por injurídic:~ c n\ls J e 4 por inconstitucion:~i:-., 

Em discussào, ninguém quer f:~zcr uso da pal:~vra e p:~ssa-sc à votaçito, 
sendo aprovado por unanimidade. 

Nada muis h:1vcndo u tratar, encerra-se a reunião, l:~vrando cu, Mariil 
Helena Bueno Hrandào, Assistente, a presente Aw que, lid;~ c aprovada, ser~ 
o1ssin;1da pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

REUNIA() ORDINARIA, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE I117<J 

As det. horas do dia treze de junho de mil novecentos c setenta c nove, 
na Sala Clóvis Bcvil~cqua, sob a presidência do Scnador Henrique de La 
Rocque, presentes os Sem1dorcs Helvídio Nunes, Raimundo Parente, Bcr· 
nardino Viana, Almir Pinto, Amaral Furlan, Tancrc:do Neves, Cunha Lima, 
Adcrh;li J urema, M urilo Dada ró c Lázaro Barboza, reúne-seu Comissão de 
Constituiçtlo c Justiça. 

Deix:~m dc compun:cer, por motivo justilicudo, os Senadores Josi: Sar· 
ncy, Aloysio Chaves, Moacyr Dulla, Hugo Rumos, Leite Ch;~vcs, Nelson 
Curnciro, Paulo Brossard e Franco Montara. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente dá início aos Iniba· 
lhos da Comissi1o, Dispensada a leitura da ata da reuniU o anterior é, cm se· 
guidi!, dad:1 como aprovada. 

P:~ssa-se à apreciação dos projetas constuntes da puuta. I) Mensagem 
n~> 94/79, do Sr. Presidcnte da República, submetendo à aprovação do Sena· 
do Federal, o nome do Gener:~l·de-Exército José Fragomeni para exercer o 
c:~rgo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da apo
scntadoria do General-dc-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos. Na for· 
ma regimental, o Senhor Presidente declara secreta a reunião. Reaberta, 
prossegue-se no estudo dos demais pareceres; 2) Projeto de Lei do Senado n~> 
136/79 - Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c dá 
outrus providências. Relator: Senador Adcrbal Jurcma. Parecer: constitucio
n;~l, jurídico e favorável no mérito. Aprovado. 3) Emenda n9 2, de Plenário 
(Substitutiva) ao Projeto de Lei do Senado n• 18/77- Dispõe sobre o parce
lamento do solo urbano, e dá outras providências. Relator: Senador Hc:lvi
dio Nunes. Pureccr: constitucional e juridico. Aprovado. 4) Projeto de Lei 
do Senado n~' 128/79- A hera a redução do Decreto-lei n~' 229, de 28·2·1967, 
anexa a CLT, tornando obrigatória a notilicaçào das doenças profissionais c 
das produzidas por condições especiais de trabalho tambêm ao Sindicato 
respectivo, ao qual pertençu o trabalhudor atingido. Relator: Senador Rai· 
mundo Parente. Parecer: constitucional, jurídico c favoráVel no mérito. 
Aprovado, 5) Projeto de Lei do Senado n• 138j79 - Revoga a Lei n• 6.593, 
de 21 de novembro de 1978, que autoriza a alienaçào das ações da Federal de 
Seguros S.A. c dá outras providências. Concedida vis tu ao Sc:nador Helvídio 
Nunes. 6) Projeto de Lei do Senado n• 57/19- Dispõe sobre a obrigatorie
dade de as sociedades de economia mista c empresas públicas manterem o 
controle das respectivas subsidiárias, nas condições que especifica. Concedi· 
da vista ao Senador Bernardino Viana. 7) Projeto de Lei da Cümaru n\1 
23/79- Estabelece normas sobre a documentação exigida aos candidatos, 

cm cnncur~os púhlicos. Relator: Senador Uzaro Barboza. Parecer: constitu· 
ciona\,juridico e bonti:cnica legislativa. Em discussão, fala o Senador lic:lvi· 
di o Nunes que aprescnt>~ uma emenda. Em votação, é: aprov:~do o parecer c a 
emenda 4ue passa u ser Emenda nY 1-CCJ. 8) Projeto de Lei do Senado nY 
2'2j71l - Revogu dispositivos da Lei n9 6.620, de 17 de: dczcmbro de: 197~. 
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: constitucion<~l c jurídico. 
Contr:irio quanto ao mérito. Aprovado, vencidos no mérito os Senadores 
Cunha Lima c Tancrc:do Ncves. '>) Projeto de Lei do Senado n~' 44/79- As· 
scgur:1 uo trahalhador o período regular de fé: rias, ainda quando afastado cm 
nu.ào de >~cidente de trabalho, alterando o art. 133 da CLT. Rcl<~tor: Sen:~· 
dor Aderbal Jurema. 11areccr: constitucional e jurídico. Aprovado. lO) Pro· 
jeto de Lei do Senado n~' 105/79 - Dcline conseqUências do concubinato. 
Rclmor: Senador L:izaro Barboza. Parecer: constitucional c jurídico. A pro· 
v ado, li) Projeto de Lei do Senado n\1 145 J79- Dispõe sobre a localização, 
no território nacion>~l, de usina que: opere: com reatar nuclear, e dli outras 
providênci:~s. Concedida vista ao Senador Aderbal Jurcma. 1'2.) Projeto de 
Lei do Scnado 0 11 I 07 f79- Estabelece que a atualização de tributos não po· 
dcrá exceder o índice oficial da corrc:çào monetária. Relator: Senador A der· 
b:ll Jurem:~. P:~reccr: constitucional e jurídico. Favorável no mérito. Aprova· 
do. IJ) Projeto de Lci do Scn:~do n~' 236/78- Dispõe sobre os serviços de 
vigilúncia cm navios, por vigias portuários. Parecer: inconstitucional. A pro· 
vado. 14) Projeto de Lei do Senado n~' 78f79- Estende, sem limite de ida· 
de:, os bc:neficios da Previdência Social a todos os que exerciam a :~tividade de 
empregado dom~stico na. data da publicação da Lei n~' 5.859, de 11 de de· 
zembro de 1972. Relator: Senador Raimundo Parente. Concedida vista ao 
S~.:nador Lázaro Burboza. 15) Projeto de Lei do Senado n~' 88J79- Acres· 
centil dispositivo à Lci n11 5.890, de 8 de junho de 1973, determinando o cõm· 
puta cm dobro das horas c~tras, para efeito de aposentadoria por tempo de 
serviço. Relator: Senador Raimur.do Parente. Parecer: inconstitucional. 
Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado n9 86J79- Elimina a exigência do 
p~.:ríodo de caré:ncia para concessão, pelo INPS, de benefícios cm virtude dc 
incapacidade para o trabalho ou morte do segurado. Relator: Senador Rai· 
mundo Parente: Parecer: inconstitucional. Aprovado. 17) Projeto de Lei do 
S~.:nado nY 156j79 -Institui o seguro-desemprego~ c determina outras provi· 
dé:ncias, Relator: Senador Raimundo Parente, Parecer: inconstitucional. Em 
discussão, f:~lam os Senadores Lázaro Barboza, Cunha Lima c Hclvídio Nu· 
ncs. Em votação, ê aprovado o parecer, votando com restrições os Senadores 
Cunha Lima c: Lázaro Barboz:~ que assinalam a relcvãncia da matéria, lasti· 
mando que seja inconstitucional na forma por que foi apresentada. O voto 
de r~.:striçõcs dos Senadores é quanto ao mérito. 18) Projeto de Lei do Sena· 
do nY 56/79-Complementar- Cria a Rcgiào Metropolitana de Goiãnia
GO, na forma do artigo 164 da Constituição Federal. Relator: Senador Tan
crcdo Neves. Concedida \'ista ao Senador Murilo Badaró. 19) Projeto de 
Resolução da Comissão de Lcgislação·Social à Mensagem n' 90/79, do Sr. 
Presidente da República, solicitando autorizaçào do Senado Fcderpl para 
que seja autorizada a alienação de terras públicas no Município de São Félix 
do Xingu (PA). Relator: Senador Murilo Badaró. Parecei: constitucional c 
jurídico, Aprovado. Nuda mais havendo u tratar, encerra-se a reunião, la· 
vrando eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

L~oliz Viana (ARENA- BA) 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

Oinarte Mariz (ARENA- RN) 

Aluondre Cotta (ARENA- MA) 

Gabriel Hermn (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oiretor: AntOnio Carlos de Nogueira 
Lotai: Are110 11 - Terreo 
Telefones1 223·6244 o 22S·8.50.5- Ramais 193 e 2.57 

A} SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe1 CCndido Hippertt 
Local r Ane11o 1t- Terreo 
Telefone1 22.5·8.50.5- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre~identer E~elatio Vieira 
Vico·Pretidenlel Leite Cha~es 

Titulares Suplente. 
ARENA 

I. Pouo~ Parto I. Jutahy Magolhàes 
2 Benedito Canelas 2. .'-ffonto Camorgo 
J Pedro Pedrauion J. Jo6o Colmon 

• Jose lim 

MDB 
I. Evelasia Vieira I. Agenor Mario 
2. leito Chovo~ 2. Amoral Pei•oto 
J. Jose Richo 

Auistenter Sonia Andrade PeiJtato- Ramal 307 
Reuniaes: Ouartos·feiros, as \OrOO horas 
localr Sala "Ru~ Barbosa"- Anuo 11-- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAl :i- (CAR) 
(7 mombros) 

COMPO~IÇÀO 

Prt'sider1te: Mendu Cano lo 
Vice·Pretidrrnlo:rr Agenor Mario 

taurl~al Bapti~ta (ARENA- SE) 

Go~tao Muller (ARENA- MT) 

Jorge Kalumo (ARENA - AC) 

Benedito Canelas (ARENA - MT) 

Panos POrto (ARENA - SE) 

Titulares Suplentel 
ARENA 

I. Mendn Conale I. Raimundo Paronte 
2. Jose Lins 2. Alberto SH~a 
J. Eunice Mi~hil11 3. Almir Pinto •. Vicente Vuola 

MDB 
I. E~andro Carreira I. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
J. Moura Bone~ides 

Auittante: Carlos Guil~erma FoMeca- Romol676 
ReuniOes1 Terçat•feirat, O\ 10100 horo1 
local r Sala "Cio~il Bo~ilacquo"- An111o 11- Ramal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre5idente1 Henrique do lo Racque 
I9·Vice·Pretidonto1 Aloysio Cho~el 
29.Vice·Prnidenter Hugo Ramo1 

Titularei Suplente~ 

ARENA 
I. Henrique do la Rocquo I. lenoir Varga1 
2. Hal~idio Nune1 2. JaCo Colmon 
3. Jo1~ Sornay 3. Almir Pinto .. Aloy~io Cha~es A, Milton Cabral 
5. AdarboiJurema 5. Bernardino Viana 
6 Murila Bodaro 6. Arnon de Mello 
7 Moacyr Dalla 
8. Amoral Furlon 
9. Roim~ndo Perante 

MDB 
I. Hugo Romos I. C~nho Lima 

2 laitt1 Cha~a1 2. T ancrodo No~e\ 
Lo raro Barbara J. Dirce~u Cordo1o .. N~tlson Carneiro 

5. Paulo Bronard 
6. FIClnco Montoro 

Auistnnle; Mario Helano Buano Brandao --!!amai lO~ 
R"uniou11 Ouarlos·!airo1, 01 10.00 hllra1 
local, Sola "Clovis Sav1locqun"- An1111o 11- Ronlal6'23 

.Junhude IIJ71J 

LIDIRANÇA DA ARINA I DA MAIORIA 

Lider 
Jarba~ Pauorinho 

Vlce·Lider•• 
Aloytio Cha~es 

Jose Un1 
Aderbol Juremo 
Lamento Junior 
Maacyr Oalla 
Murila Badaro 
Saldanha Oerzi 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lide r 
Paulo Brouard 

Vlce·Lideres 
Henrique Santilla 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Bone~ides 
Orestes Quercia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
( 11 mÕmbrot) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Joue Freire 
Vico·Prnidenle1 lozaro Barbaza 

Titu\oros Suplenlll 

1, Jeuo Froire 
2. Joto Sarney 
3, Pano1 POrto 
4. Soldanha Deni 
5. Alfon1o Camorgo 
6. Murilo Badaro 
7, Benedito forroiro 

1, Itamar Franco 
2. Lazaro Barbozo 
'3. Adalberto Seno 
4. Mauro Sene~idet 

ARENA 
1. JoiO Guiomard 
2, Tono Outra 
3. Bendito Canelas 
4, Moacyr Dolla 

MDB 
I, Henrique Sontillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gil~on Rocha 

Ani1tente1 Ronolda Pacheco de Oli~e\ro - Ramal 306 
Raunioo11 Quintai•leirot, 01 10100 hora1 
Loco h Sola "Ruy Borbo1a"- An011o 11- Romais621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA- iCE) 
( 11 membro1} 

COMPOSIÇÃO 

Prnidonte1 Itamar Franco 
Vice•Presidente1 Roberto Soturnino 

Titulares Suplentu 
ARENA 

I. Amon da Mello I. Hel~idio Nunat 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silvo 
3. Jattlin1 3. Sanedito Ferreiro .. Jeue Fruir e 4 . Vicanta Vuolo 
5. Mil1,ul CnLrlll 
6. Bent~dilo Couelos 

Luiz CaYolronle 
MDR 

I. Roberto Sa1u1 nir1o I. Jo1a Ritho 
homo r Fru~>w 'l. Ort11te1 Quere ia 

J. Marcos Freire Toncredo Na~11 
Pedro ~imnn 

----··---·----------.. ·------------·-----------·---·--
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Auitllrnle1 Daniel Rei1 do Souza -Ramal 67~ 

R11uniOe1: Ouortot·feirat, 01 10130 horot 
local: Solo "Ruy Borboto"- Ane~o 11- Ramoit 621c716 

COMISSAO OE EDUCAÇAO E CULTURA- (CECJ 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidenle: Joóo Colmon 
Vice·Pr1"idl!nle1 Jutohy Mogalhàet 

Titularei Suplentu 
ARENA 

1. Jaco Calmon 1. JOIO Lint 

2. Torto Outro 2. Arnon de Mello 

3. Jutohy Magalho111 3. Jorge Kalume 

4. Aloytio Chovei 4. Pedro Pedrouian 

5. Adcrbol Juremo 

6 Eunica Michil11s 
MDB 

1. Adalberto Sano 1. MorcotFreiro 

2. Evelotio Vieira 2. Gilvan Rocha 

3. Franco Montara 

Auitlenlll: Sonia Andrade Pci~oto- Romol307 

Reunioe~: Oumto,·feira,, at 10:00 hora~ 
Local: Sola "Cio~is 6evilacqua" - Ane11o 11- Ramal 6'23 

COMISSAO DE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membro~) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Cunho Limo 
Vice·Pnnidente, Tancredo Ne~es 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1. Saldanha Oerzi 
2. Jose Guiamard 2. Henrique de La Racque 
3. Arnan de Mello 
4. Lamento Juniar 
S. Alfonso Comarg'' 
o Vicente Vualo 
7 Alberto Silvo 
B. Amaral Furlon 
9. Jorge ICalume 

1 O. Jutahy Magalhães 

11, M•nd•• Canal• 

I. Cunho Limo 
2. Toncredo Neve\ 
3. Roberto Saturnino 

•• Amoral Pei•oto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevid" 

3. Jene Freire 
4. Jo\1 Sarney 
S. Milton Cobrai 
6. 

MDB 
1. Paulo Brouord 
2. Marcos Freire 
3. Lozoro Borbozo 
4. Jo11 Richo 

Auistente, Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuni~un, Ouinlos•feiros, às 9,30 hora• 
Locoh Solo "Ciowis Bevilocquo"- AnilO 11- Roma1623 

COMISSAO DE LEOISLAÇÀO SOCIAL- (CLSI 
(9 membros) 

COMPOSIÇAO 

Pre•idente1 Helvidio Nunes 
Vlce·Pre1ident11 Lenoir Vergas 

Titularei Suplente• 
ARENA 

I. lenoir Vorgo1 1. Jutohy Mogolhim 

2. Helvidio Nun111 2. Raimundo Parente 

3. Jeue Freire 3. Eunice Michilll •. Moacyr Oallo .. S.nedilo Canelai 

'· Henrique de lo Rocque 
6. Alov•io Chov01 

Franca Montara 
Humberto Lucena 

3. Joison Barreto 

MDB 
1 Nelson Ca~neiro 
2. Ma"o' Freire 

Auistonte: Daniel Roit de Souza- Ramal 675 
Reunioes: Ouintos·feirot, os 11:00 horas 
Local: Solo "Ciovit Sevilocquo"- Anuo 11 -Ramal 623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pr111idente: Arnçn do Mollo 
Vico·Presidente: Alberto Silvo 

Titularei Suplentn 
ARENA 

I Lviz Co~olconto I. Alfonso Comorgo 
2. MiltOn Cabral 2. Jo6o Colmon 
3. Alberto Sil~a 3. Jutohy Mogolhae\ 
4. Arnon de Mollo 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 
2. homor Franca 2. Roberto Soturnino 
3 Henr:que Santillo 

Ani\tente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramo1306 
Reuni6et, Ouarlos·feirot, os 11:00 horas 
Local: Ane110 "8"- Solo aÕ laclo do Gob. do Sr. Senador 
Jooo Sotco- Romoi4B4 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CRI 
(5 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Dirceu Cordato 
Vice·Protidente: Adalberto Sono 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Tono Outro 1. Jo6o Calmon 

2. Saldanha Derzi 2. Murilo Bodaro 

3. Mendes Canele 3. Jose Sarney 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Auistente: Mario There1a Mogolhón Mana - Romal134 
Reuniões, Quintas·feiral, Cu 12:00 horas 
Local: Sola "Clovis Bevilocquo"- Ane110 11- Ramol623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CREI 
( 15 membra1) 

COMPOSIÇÃO 

Prllidente1 Tono Outro 
1'·Vice·Pretidentel Saldanha Cerzi 
2'·Vice·Pretidentel Lamento Junior 

Titulares 

1. Taf\O Outro 
2. Sornordino Viana 
3. ç,aldonho Cerzi 
4. lomonta Junior 
S. Mendes Canelo 
6. Aderbol Juremo 
1. Almir Pinto 
B. Lonair Vorgot 

9. Jo•• Sorn•Y 

Suplentes 
ARENA 

1, Aloytio Chovi\ 

2. Pt~dro Pedrouian 
3. Henriquo de Lo Rocque 
4, Jote Guiomard 
5. Luit Cavalconle 

6. 

MDB 

I. Paulo Brouord 1. Marco\ Freire 

2. Nelson Carneiro 2. Mouro Bene~ide1 

3 Itamar Franco 3. leite ChO~IU 

Jo•e Richo 
Amoral Peixoto 

6. Tancredo Newn 

Aui~tenllt: Condido Hipperll- Ramais 301·313 
Reunioes: Ouortot•feirol, 01 11100 horas 
Local, Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramois621 e 716 

COMISSÀO DE SAUOE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidento: Gilvon Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplente1 
ARENA 

I. Lo monto Junior I. Saldanha Cerzi 

2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 

3. Alberto Sil~o 3 Benedito Canelo• 
Jose Guiomord 

MDB 
1. Gilvon Rocha 1. Jo1e Richo 
2 Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaisan Barreto 

Astl,lente: Carlos Guilherme Foraeca- Ramal 676 
Reun1oe1 Ouintos·feiros, 0110:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Ane110 11- Romois621 e 716 

COMJSSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Prllidente, Jorge Kolume 
Vice•Presidente, Mouro Benevid11 

Titulares 

1. Jorge IColume 
2. Luiz Cavalcante 
3. Murilo Bodaro 
4. Benedito Ferreira 

1. Moura Benevidu 
2. Agenor Mario 
3 Hugo Ramos 

Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlan 
3. Ja.e Guiomord 

MDB 
1. Cunho Limo 
2. Joiton Barreto 

Auiltente: Carlos Guilherme Fon.eca- Romol676 
Reuni0111 Quartas•feirol, 01 9:30 horal 
Local: Sala "Ruy Borboto" - ~ne11o U - Romoi1 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1ident11 E~ondro Carreira 
Vic'e·Presldenlel Humberto Lucena 

Suplent11 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1. Aflonto C amargo 
2. Henrique dela Rocque 2. Pedro Pedrouion 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silvo 



1 Evondro Corrt~iro 
2. Humberto Luct~no 

LoJOro BorbOlO 

MOB 
1 Ort~\tti\Outlrcio 

2. E~elotio Vieira 

AIIÍilente~: Sonio Andrade Pei~oto- Romol307 
Reunroe1: Quintot·feiral, 01 9,30 hora\ 
Local: Solo "Ruy Barbeio"- An••o 11- Ramoi1 621 o 716 

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICÀO 

Pretrdenle: Benedito Ferrtiro 
Vice•Pretidenlel Vicente Vuolo 

lliARJO no CONGUESSO Ni\CION,\1. (St~çlw III 

Titulo rol 

1. Bentdito Ferreiro 
2 Vicente Vuolo 
3. Pedro Ptdronian 
4. Allon•o Comargo 

1 e~andro Carreiro 
2. lozoro Barbosa 

O•ullt!l Cuercio 

Suplt~nlel 

ARENA 

1. Pauo1 Porto 
2. Lomanlo Junior 
3. Alberto Silvo 

MDB 

1. Leite Cha~e1 
2. Agenor Mario 

Auittento, Ronoldo Pacheco do Oliveira- Ramal 306 
Rt~unioet: Ter~ot•leirot, at 1 Q,QQ hora\ 
Local: Solo "Ruy Borbo1a"- Ane•o li- Romoi1621 e 716 

SERVIÇO DE CO'IISSÕES PER.'IM:ENTES 

Junhn d~· IIJ7'J 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUSRlTO 

Comiu6e1 Tompororio• 

Chefe, Ruth de Sau1a Co1tro 
Locul: Ane~o 11 - Torreo 
Telefone: 225·8505- Romal303 
1) ComiuOel Tempororio1 paro ProjtiOI do Congrtuo No· 
cronal 
2) Comiuou Temporario1 paro Aprecioçoo de Veto\ 
3) ComiuOe1 E1pecioi1e de lnquerito, e 
4) Comiuão Mitlo da Projeto de lei Or~omentoria (ort. 90 
do Regimenta Comum). 

A1mtente1 dt1 Comiuoes, Horolda Pereira Ft~rnond•s - Ra· 
..,al6741 Alleu dt1 Olivtira- Romal674r Cleide Mario B. F. 
Cru~- Ramoi59Br Mouro Lop111 de Sa- Ramal 310; Ltilo 
leivo1 hrra Cada - Ramal 314. 

HOR1.RIO DAS REUNIÕES DAS COM!SSÕCó Ptll:-11\NENTES DO SENADO FEDERAL 

110:1.\,S TERÇA S A L A S ASSISTENTE IIORJ\S QUINTA s~\LAS ASS I STE~:TE 

c.T. RUY DI•RDOSA RONALDO c.r. CLOVIS D~VI~~CQUA 
GUILHEIIME 

R.lll'lais-621 c 7l6 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS DCV!Lf.CQUA GUILHERIIE C.S.P,C, RUY Il<\RDOSA SONIA 
RoJ.mal - 623 Ramais-62~ c 716 

HOAAS QUARTA S A L A S ASS ISTENT.E C.E.C CLOVIS DEVILACQUA SONIA 
Ramal - 623 

09 :3D C.S.N. RUY BARBOSA CUILUERME lO:OD 
Ramais-621' c 7l6 c.o.F. RUY Bf.RBOSA RONhLDO 

CLOVIS BEVILf.CQUA MARIA Ramais-621 e 716 
C.C.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILIIERHE 10:00 Ramais-621 c 716 
C.A. RUY DARBOSA SONIA 

Ramais-621 e 7>< ll: 00 C.L.S. CLOVIS DEV!Lf.CQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILKCQUA ~IARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C. R. E. RUY BARBOSA C~NDIDO 
Ramais-621 e 716 

11:00 

C.M.E. ANEXO "B" RONALDO 
Ramal - 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV - N• 073 QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1979 BRAS( LIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•. da Constituição, c eu, Luiz Viana, Presi

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.672, de 16 de fevereiro de 1979, que "altera a legislação do lmpos· 
to de Renda, em relação a rendimentos sujeitos à retençiio na fonte". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.672, de 16 de fevereiro de 1979, que "altera a legislação do lm· 
posto di! Renda em relação a rendimentos sujeitos à retenção na fonte". 

Senado Federal, 19 de junho de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ )11
, da Constituiçrto, c c:u, Luiz Viana. fJrcsi

dcnte do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 41, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.674, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sa
lários e proventos dos servidores das Secretarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça 
Militar, c dá outras providências". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.674. de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos. 
salários c proventos dos servidores das Secrctarios do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar. c dil 
outras providências". 

Senado Federal, 19 de junho de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacionul aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•. da Constituiçtw. c eu. Luiz Viana. l'resi
dcnte do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 42, DE 1979 

Aprova o texto do Deereto-lcl n• 1.675, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sa
hirios e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.675. de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, 
s:.llários c proventos dos servidores da Secretaria do Tribunul Superior Eh:itornl. c d{l outras providências'.', 

Senado Federal, IQ de junho de 1979.- Senador Lrli: Via11a, Presidente. 

Fuça saber que o Congresso Nucional uprovou, nos termos do art. 55,§ \I', du Constituiçno, c cu, Luiz Viu na. Pn.:si· 
dente do Senado Fedcrul, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 43, DE 1979 

Aprovn o texto do Dccrcto .. Jcl nY 1.676, de 19 de fevereiro de 1979, que nn•ujustu os vencimentos, su .. 
hirios t• proventos dos servidores dus Sccrcturius tios Trihunuis Re~o:ionnis Elciluruis, c dú. uutrus prmidl·n
cius", 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n1' I .676, de 19 Lle fevereiro <.lc \979, lJUC "rcajust:l os vencimcrllns. 
salúrios c proventos dos servidores das Sccrcturias dos Tribunais Regionais Eh:itorai~. c d[l nutras prnvidênci:1s". 

Senado Federal, \9 de junhn de \979,- Scru1dnr /.ui: l'iww. Pn.:sidcntl'. 
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Faço saher que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55.§ Jl', d;,t Constituiçi'to, c cu, Luiz Viana, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.677, de 21 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sa· 
lários e proventos dos senidores das Secretarias das Scçõcs Judiciárias da Justiça Federal de Primeira 
Instância, e dá outras prot'idências". 

Artigo único. E aprovad,o o texto do Decreto-lei n• 1.677, de 21 de revcreiro de 1979, que "reajusta os vencimentos. 
saiitrios e proventos dos servidores das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Fcdcr:li de Primeira lnst,inda, c di1 ou
tras providências". 

Senado Federal, 19 de junho de 1979. - Senador Lui: Viana. Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, c eu. Luiz Viana, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.679, de 13 de março de 1979, que "concede incentivos à capitali· 
zaçào da empresa privada nacional e ao financiamento da pequena e média empresa de regiões menos de· 
sent'ohidas, e dá outras providências". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.679, de 13 de março de 1979, que"conccdc incentivos à capita
lização da empresa privada nacional e ao financiamento da pequena e média empresa de regiões menos desenvolvidas. c dil 
outras providências'', 

Senado Federal, 19 de junho de 1979.- Senador Lui: Viana. Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•. da Constituiçi10. c cu. Luiz Viana, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.680, de 28 de março de 1979, que "regula a declaração do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, e dá outras providências". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.680, de 28 de março de 1979, que "regula a declaração do lm· 
posto sobre Produtos Industrializados, e dâ outras providências." 

Senado Federal, 19 de junho de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1979 

Aprova o texto du Decreto-lei número 1.665, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os ven· 
cimentos e salórios dos senldores civis do Distrito Federal, e di outras providências". 

RETIF/CAÇÀO 

Na publicação feita no DO de 4·6· 79, pàgina n• 7889, em sua ementa, 
onde se lê: 

... i3 de revcrciro de 7979, ... 
Leia-se: 

... 13 de revereiro de 1979, ... 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA %• SESSi\0, EM 19 DE JUNHO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1 .2. 1 - Mensagens do Senhor Presidente da Repúblico 

Df agradt"clmento dt conumicaçiJo: 

- N• 96/79 (n• 173/79, nu origem), relativa li uprovuçào do Projeto 
de Resolução n' 23/79: dos Projetas de Decretos Legislutivos n's 6 c 26, 

de 197M: 2, 25,3 c I, de 1979, c à uprovuçilo dos nomes do Sr. Luiz Gonzu. 
gu do Nascimento c Silva pura exercer u funçi"io de Embaixador do Brusil 
junto h República Francesa c do Sr. Jorge Alberto Romeiro para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Rt>JtiWindo autdgraftJ de pro}t!IO dr lei sancionado: 

- N• 97179 (n' ·174179, nu origem), rcrcrcntc ao Projeto de Lei du 
Cümuru n9 5/79 (n' 5.744/78, nu Casa de origem}, o~uc uutorilu u rcvcrsno 
uo Municlpio de Gurnnhuns, Estudo de Pernambuco, do terreno que 

·--.. -------------·--------~------··--U~•----~--------•-•-•• ---··--·-----·--hMM-00-·--·---··---·-------



1>1;\RIO DO CO~GRESSO ~ACION,\1. (Seçiw li) ()u11rl11·rl'ir11 211 l7'il'il 

----------------------------------------------~--------------------------J 
J unhu dt• 1971J 

menciona. (Projeto que se trunsformou nu Lei n~'6.659, de IH de junho de 
JIJ?IJ.) 

1.2.2- Ofícios do Sr. 111-Secrelárlo da Câmara dos Depulados 

Enfuminhando à re~·üiio do Senado autOgrafas dos seguinte,ç projetoJ: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 36/79 (n' 1.967/76, na Casa de o ri· 
g.cm), que a\tcr:t a redução do art. 9Y da lei nll6.439, de 111 de setembro de 
1977, que institui o Sistema Nucional de Prcvidénciu Social, c dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câm,.ra n' 37/79 (n' 5.742/78, na Casa de o ri· 
gcm), que autoriza o Dcpurtamcnto Nacionul de Obras Contra as Secus 
- DNOCS, Auturquia vinculudu ao Ministério da Interior, u doar o 
imóvel que menciona, situuda na Município de Sobra\, Estado do Cearú. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 38j79 (n' 1.410/75, na Casa de ori· 
gcm), que estende uos Cirurgiões-Dentistas Militares c aos Farmacêuticas 
Militures os benefícios da Lei nll 5.526, de 5 de novembro de 1968. 

1.2.3- Pareceres 

Rrferentes â.ç seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Cfimara n' 53/78 (n'4.694·BJ78, na origem), 
que dispõe sabre doação de lote à Organização das Nações Unidas -
ONU - pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 150/78 (n' 5.743-Bj78, na origem), 
que inclui na Plano Nacional de Viaçno, aprovado pela Lei nll 5.917. de 
lO de setembro de 1973, o Porto de Tcfé, localizado no Município de Te· 
fi:, Estado do Amazonas. 

1.2:.4 - Comunicações da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeta de Lei da Cãmaru 
n~" 37 j79, lido no Expediente. 

- Arquivamento do Projeto de Lei da Cãmara n~' l\Of78 (n10 

2.799/76, na origem), par ter recebido pareceres ·contrários, quanto ao 
mêrito, das comissões a que foi distribuído. 

-Convocação de: Sessào Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 h o· 
n1s c 3U minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.5 - Requerimentos 

- N112Uij79, do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando autori
zuçào do Senado Federal para participar, como Observador Parlamentar, 
da Delegação do Brasil na reunião da Organização Internacional do Tra
halho (OIT), cm Genebra. Suíça. 

- Nll 2U2 e 203/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista', so· 
licitundo a transcrição, nos Anais do Senado Federal, respectivamente, 
das ~cguintes matérias: 

- discurso do General João Buptista Figueiredo, nu solenidade 
de posse do General Samuel Alves Correu, como Ministro-Chefe do 
Eswdo-Maior das Forças Armadas; e 

- do discurso proferido ontem, pelo General-de-Exército Samuel 
Alves Correu, na cerimónia de posse como Ministro-Chefe da Estado· 
Muior das Forças Armadas. 

1.2.6 - Leitura de projetos 

- Projeto de lei da SenaJo nll 18Uf79, de autoria do Sr. Sem1dor 
Passos Pôrto que estube\ece diretrizcs básicas pura o desenvolvimento 
cconl>mico, social, espacial c administrutivo de Brasília. 

- Projeto de Lei do Senado n' I B I /79, de autoria do Sr. Senador 
Nclslll\ Cmnciro, que madilicu a rcduçi\o dos urts. 14'1 e ISO da Consoli· 
daçihl dus leis do Tn1bulho, estabelecendo regime cspcciul de férius uos 
embarcadiços de unidudes mercantes utilizadas de burra a fora. 

1.2.7 - Discursos do Expediente 

,\'1;'.\'ADOR JORGE KALUME- 17ç universúrio du elevação do 
Acre ii categoria de Estudo. 

Sl:'.l'..t/J0/1 ORESTES QUF:RC/A -Reparos ii nOrmaçào do Sr. 
Ministro da Justiça, sobre o cur!1ter mais abrangente do projeto de anisti:l 
por S. E.w;• elaborado, cm relnçi\o i1s proposições sobre o assunto, uprcsen· 
tadas no Congresso Nacionul por membros do pilrtido du Oposição. 

1.2.8- Requcrimenlo 

- Nll 204/79, de homenagens de pesar pelo falecimento do ator 
Procópio Ferreira. Aprondo, após usarem da palavra no encaminhamen· 
to de sua votação os Sr. Senudorcs Nelson Carneiro c Murilo Badaró. 

1.2.9- Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei do Senado n' 182/79; de autoria do Sr. Senador 
Agcnor Maria, que altera a redaçào dos §§ 510 c 69 , do art. 127, do 
Decreto-lei n~" 200, de 25 de rcvcrciro de 1967. 

-Projeto de Resolução n9 34/79, de autoria do Sr. Senador Franco 
Montara, que assegura às entidades de classe o direito de se pronuncia
rem sabre proposições cm andamento no Senado c disciplina esse direito, 

1.2.10 - Comunicação da Prnidéncla 

- Praza para oferecimento de emendas ao Projeto de Resolução 
n~' 34/79, lido anteriormente. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n' 47 /19-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Franco Montara, que altera a Lei Complementar n' 25, de 2 
de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de representação 
aos Presidentes das Câmaras Municipais. Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento nlllSS/79, de autoria da Sr. Senador Mauro Bcnc· 
vides, pela liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 371, ali· 
nca "c,., do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Sena· 
do n' 247/77, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a apli· 
cação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras 
providências. Votação adiada por ralta de quorum. 

- Requerimento nll 186/79, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, 
relu Liderança do MDB, solicitando, nos termos da art. 371, alínea .. c", 
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução n~" 17/79, 
que altera o Regimento Interno do Senado Fcderul. Votação adiada por 
falt:1 de quorum. 

-Requerimento nll 191/79, de autoria do Sr. Senador Passos Por
to, solicitando a retirada, cm carútcr definitivo, do Projeto de Resolução 
n~' 3U/79, de sua autoria, determinando que os utuais Secretários Parla
mentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, c dá 
outras providências. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 305/77-Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Itamar Franco, que dá nova rcdação aos§§ 2~", 39, 49 c 51', c 
acrescenta parágrafos (antigos c novos) à Lei n11 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 (Código Tributllrio Nacional). Apreciação preliminar da consti· 
tucionalidadc. Volaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 104/77, ~e autoria do Sr. Senaoor 
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terrJs aos ex· 
Combatentes da FEB. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 106/79, de autoria do Sr. Senador 
Aloysio Chaves, que altera o art. 134, incisa 11, do Código Civil Brasilei· 
ro. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Scnuda n~' 72j79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 1311-salflrio. (Apre· 
ci:tçào prelimim1r da constitucionalidade.) Volaçio adiada por ralta de 
quorum. 

1.4- MA TERIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA 

-Requerimento nY :!U1f79,lido na Expediente·. Votação adiada par 
falt:l de quorum, upós parecer oral proferido pelo Sr, Senador Nelson 
Curneiro, em nome du Comissão de Relações Exteriores, 

I,;- DISCURSOS MOS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR Lf/TE C//AVES, pela Liderança- Voto em sepurado 
a ser proferido por S. Ex•cm reunião du Comissão de Constituição c Jus· 
tiçu, quando da upreciuçi\o por aquele órgi\o de mensagens prcsidenciuis 
relutiv;1s ii alienuçilo de terrus públicas no Distrito Agropecuúria da Supe
rintcndi:ncia du Zonu Prancu de Manuus- SUFRAMA. 

SHSti/JOR I'AU/.0 /JROSStiRD- Reiterando uo Ministério du 
A~ricuhuru providi:nd:~s com vistas 11 comcrciali:wçào da ceboln de SUo 
José do Nurte-RS. 
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SENADOR ALMIR PINTO- Documento da Associaçi10 Comer· 
cial do Cear!\, enviado aos Srs. Ministros do Plancjamcnto, do Interior e 
da I ndústriu c do Comércio, no sentido do apressamcnto da implantação 
do III Pólo Industrial do Nordeste, naquele Estado. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Dcsativaçilo da construçilo 
das hidrelétricas de Bulbina c Samuel, na Amazônia. 

SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Providências a serem a dotadas 
pclu Mesa, quando do 'depoimento, atendendo a convite da CPI do Acorp 
do Nuclear, de diretorcs de empresa alcml\ incumbida da construção da 
usina nuclear brasileira. 

. SENADOR FRANCO MONTORO- Representação da AssembiJ
ia Legislativa c de entidades cientrticas do Estado de São Paulo de reexa· 
me de medida desativudora da aKência do CNPa naauele Estado. 

·SENADOR NELSON CARNEIRO- Concessão, pelo Governo Fe· 
dera I, de prioridade para os sctorcs ferroviário c de transportes urbanos. 
Apelo ao Sr. Ministro dos Transportes, cm favor da recuperação c melho· 
ria de linhas ferroviárias existentes no País. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE -lnstalaçilodcgrupo de tra
balho com a linulidudc de estudar c propor medidas para a formação de 
uma politica norcstal para a Amazônia brasileira. 

1.6-COMUNICAÇÀO DA PRESIDENCIA 

- Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 
Resolução n• 33/79. 

1.7 - DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 97• SESSÀO, EM 19 DE JUNHO DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

- Requerimento nY 201/79, do Sr. Senudor Humberto Lucena, soli
citando <IUtorizaçilo do Senado para participar, como Observador Parla· 
mc:ntar, da Delegação do Brasil nn reunião da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a realizar-se cm Genebra, Suíça. Aprondo. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 38/72 (n• 86/72, na Câmara 
dos Deputados), que di~pàe sobre a designação do número de ordem dus 
Legislaturas. AproYado, com emendas. A Comissão de Redução. 

-Projeto de Resolução nY 32/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Uberaba (MG) a elevar cm Cr~ 12.000,000,00, o montante de sua 
divida consolidada. Apro•ado. A Comissão de Rcdaçào. 

2.3- MA TERIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

- Redução linal das emendas do Senado ao Projeto de Decreto le· 
gislativo nY 3Hj72, constante do segundo item da Ordem do Dia da pre· 
sente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 205/79. À Câma
ra dos Deputados. 

- Redaçilo final do Projeto de Rcsoluçilo n• 32/79, constante do 
terceiro item da Ordem do Dia da plescntc sessão. AproYada, nos termos 
do Requerimento n• 206/79. À promulgação, 

2.4- DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÀO. ENCERRAMENTO. 

3-ATA DE COMISSÀO 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6-COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 96' SESSÃO, EM 19 DE JUNHO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura 

PRESJD~NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA, JORGE KALUME E PASSOS PORTO 

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

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Evandro Carreira - Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alberto Silva- Berna r· 
dino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Bcne· 
vides- Agenor Maria- Passos Pôrto- Jutahy Magalh,cs- Roberto 
Saturnino - Franco Montara - Orestes Quércia - .P'"!'".~dito Ferreira -
Gastão MUller- Mendes Canalc - Afronso Camargo ·-José Richa -
Evelásio Vieira - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- A lista de presença acus11 o 
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a. sessão. 

O Sr. I•·Sccrctãrio procederá à leitura do E•pedicntc. 

E lido o . .-gulntt 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPOHLJCA 

De agrad~clmenco de comunlcatillo: 

N• 96/79 (n• 173/79, na origem), de 18 do corrente, rclutiv11 "aprovação 
do Projeto de Resolução nY 23, de 1979; dos Projetas de Decretos Lc:!!islatí· 
vos nYs 6 c 26, de 197H: 2, 25,3 c I, de 1979: e à aprovação dos numcs do Se· 
nhor Luiz Gonzagu do Nascimento c Silva paru exercer 11 funçi\o de Embai· 
xudor do llrasil junto à Rr:públicn Frnncesu c do Senhor Jorge Alberto Ro· 
mciro pmu c.\ercer o cargo de Ministro do Surerior Tribunul Militar. 

Restituindo outóaroro de Projeto de Lei 11nclonado: 

N• 97/79 (n• 174/79, na origem), de 18 do corrente, rcrcrcntc ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 5, dc'l979 (n• 5.744/78, na Casa de origem), que autori
zo a reversão ao Municfpio de Garanhuns, Estado de Pernambuco, do terre
no que menciona. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.659, de 18 de ju
nho de 1979,) 

OFICIOS 

Do Sr. I'·Stcretário da Câmara tios Deputados. encaminhando à re~·isào 
do Senado autógrafos dos stguintts projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• :16, DE 1979 
(N• 1.967/76, na Casa de orl1em) 

Altera a redoçio do art. 99 da Lei n• 6.439, de 1• de setembro de 
1977, que "lnscllul o Sistema Nacln11al dt Prevldrncla Social, e dli 
outras providências'', 

O CCingrcsso Nacional decrctu: 

A rt. 19 O art. 9• da Lei n• 6.439, uc I• de setembro de 1977, passa a vi
gcr com u seguinte rc:daçi\o: 

"Art. 9Y i\ LDA compete prestar assistência sociul à popu· 
luçi\o carente e aos combutentes que pt1rticipar01m da Forçu Expc:· 
dicionúria Bmsilciru - i=EH, mediante pro~~ramns de descnvolvi
mclllo sociul c: de utcndimcnto i1s pcssous, independentemente da 
vinculuç;lo dcstus u outrtl entidade do Sisto:mu Nucionnl de: Prcví· 
dênciu c Assistência Sociul- SINPAS," 

------------·---····--------~---·-------~~·--~------.. - .. --rr:o.~l"''ft''""ll'lll""'!'''~.,n~'ll~"1" 
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Art. 211 O custeio dos encargos decorrentes desta lei serl!. atendido com 
os recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, instituí
do pela Lei n• 6.168, de 9 de dezembro de 1974. 

Art. 311 Esta Lei cntrar6 cm vigor na data de sua publicaçllo. 
Art. 411 Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI N• 6.439, DE I• DE SETEMBRO DE 1977 

lnlllliulo Slllema Nacional de Pmldêncla e Assistência Social, 
e di outru pro•ldinclas. 

CAPITULO III 
Da Fundaçio Lqllo Brasileira de AISistincla 

Art. 9• À LBA compete prestar assistência social à populaçllo carente, 
mediante programas de desenvolvimento social c de atendimento hs pessoas, 
independentemente da vinculação destas a outra entidade do SINPAS. 

ParAgrafo único. Os serviços de assisténcia complementar não presta· 
dos dirctamcntc pelo INPS c pelo INAMPS aos seus bcncficiérios poderão 
ser executados pela LBA c9nformc se dispuser em regulamento. 

(Às Comissa<s de Leglslaçao Social t de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 37, DE 1979 
(N• 5.742/78, na Casa de orl1em) 

De Iniciativa do Stnhor Pmidtntt do Repúblico 

Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra u Seeas 
- DNOCOS, Autarquia •lnculada ao Mlnlslirlo do Interior, a doar 
o lmó,.l que menciona, oltuado no Munlclplo de Sobrai, Eotado do 
c •• ,,. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas - DNOCS, a doar à Empresa Brasileira de Correios c Tcl~grafos
ECT, mediante escritura pública, o terreno de sua propriedade, localizado 
no Distrito de Jaibaras, Munic(pio de Sobral, Estado do Cearâ, com cento c 
cinqUenta e trés metros quadrados, cuja configuração retangular cstà defini~ 
da na planta anexa, devidamente rubricada pelo Sccretàrio-Gcral do Minis
tério do Interior. 

Ar!. 2• O terreno a ser doado destina-se à construçilo, no Distrito rcfc· 
rido no artigo anterior, de uma Agência Posul Radiotelcgréfica. 

Art. 3• Esta Lei cntraré cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam·S. as disposições cm contrãrio. 

11 
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MENSAGEM N• 434, DE IQJS 

bcclemissinws Sr.:nhores Membros do Congrt:!ISO Nucionat: 
Nos ternws do artigo 51 da ConstituiçrlO, tenho a honra de submeter :1 

t:lc\;tda th:lihr.:ra.;:1o de \'u~sas E.\cclêm:i;b, otcomranh:HJu de h;1tl\iç;':l' d·.· 
r'l.1nli1'(1S do Scnhnr Ministrn de htadn dil lntcri•1T, o :Hlt"\() rr\li•:lo .k lri 
qllt' ";1lthHit:t n Departamcntn Nacinn:ll dt· Ohra~ Contra ;h ç;,.-,. 1• 

( DNOCS), ALJL,, ·.JUiil vmculada ao ~tini~têriu óo Jnteri~.·,r, 11 dll;!l· 0 1m(l,·,·i 
l]llC mcn.::ion,1, siluathl no Munkirw de Sl1bral, btadl1 dLl Cear:t" 

Rr••~ilia. 17 de nnvemhro de 1l)7!'. - Erne'ito Gl'iwl. 

LXI'OSI(.\0 DE MOTIVOS~' OS I, DE 6 DE ,1\0I'EMBRO DI 1'17o, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente du Repúblicu: 
Tenho a honra de submeter à clt:vada consideração de Vo~!IU Excelência 

o incluso projeto de ld que visa a autorizar o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar uma àrca de terreno de sua proprie· 
dade, situada no Distrito de Jaibaras, no Município de Sobr:1l, Estado do 
Ceará, à Empresa Brasileira de Correios c Telégrafos (ECT), para a cons· 
truçào de uma Agência Postal Rádiotelcgrálica, daquele distrito. As terras 
que serão objeto da doação estão localizadas dentro da delimitação do con· 
torno da fuixa seca da bacia hidráulica do açude público .. Aires de ~ouza", 
cx-Jaibara, mas sem nenhuma possibilidade de utilização. 

O DNOCS, através da Rcsoluçào n• 1.642, de 29 de março de 1978, do 
Conselho de Administração, já se manifestou de acordo com a doação do 
imóvel, tendo adotado todas as provid~ncias cabíveis que devem anteceder 
ao ato alienatório. 

Assim sendo, resta apenas a expressa autorização legislativa paru queM! 
possa praticar o ato jurídico proposto. 

Os motivos expostos, Senhor Presidente, Jcvum-mc a so\icit:.u, u \\Jss~ 
Excelência, o envio da mensagem encaminhando o projeto de lei pertinente 
ao exame c delibcraçl\o do Poder Legislativo. 

Queira aceitar os protestos do meu muis profundo respeito.- Mauricio 
Rangel Reis •. 

(Ás Comissões de Assuntos Regionais e de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DA Ci\MARA N• 38, DE 1979 
(n' 1.410/75, na C11a de orl&em) 

Estende aos Cirureiões-Dentistas Militares e pos Farmacêuticos 
Militares os benefícios da Lei n9 S.S26, de 5 de novembro de 1968. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 O disposto na Lei n~' 5.526, de 5 de novembro de 1968, aplic:t· 

se :to "Cirurgião-Dentista Militar" e ao "Farmacêutico Militar", 
Parágrafo único. Os Conselhos Regionais de Odontologia e de F:u· 

m{tcia proccderllo, no prazo de se~'cntn dias, <t contar da publicuçào desta 
lei, Xts respectivas alterações, para assegurur aos Cirurgiões-Dentistas Milha
res c aos Farmacêuticos Militares, os mesmos direiios a que fuzemjus os Mé
dicos Militurcs, perunte os Conselhos Regionais de Medicina. 

Art. 29 Esta lei entrurá em vigor sessenta dias após u sua pub\icaçUo. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N• 3.268, DE 30 DE SETEMBRO DE 1957 

Dispõe sobre O.'i Conselhos de Medicina, e dá outras providên
cias. 

Art. 18. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será en· 
tregue uma carteira profissional que os habilitará ao e:<ercfcio du medicinu 
cm todo o País. 

§ I 11 No caso cm que o profissional tiver de exercer temporariamente u 
medicina em outra jurisdição, apresentará sua carteira pura ser visudu pelo 
Presidente do Conselho Regional desta jurisoiçi\a, 

§ 29 Se o médico inscrito no Conselho Regional de um Estudo passar u 
exercer, de modo permanente, utividude cm outra região, assim !.C estendcn· 
do o exercício du profissão por mais de 90 (noventu) dius, nu nova juri~diçào, 
licurú obrigado a requerer inscrição secundúriu no quudro respectivo ou 
para ele !le transferir, sujeito, cm umbos os casos, à jurisdição do Conselho 
loc;d relo:. atus praticados cm qualquer jurisdiçào. 

Art. JIJ. A carteira profissionul, de que trata o art. IR, v;~lcrÍI como 
dt)CUI11cnto de identidade e h!rÚ fé nública. .. . ........... . 

DITRFTO \" 14.11·1~. 111' 1<1 DF ll 11110 DI' I"'' 

:\IJruvu u Hc~:uhnucnlo du Cvll,\.'1110 h·dcntl l' Cun~l'luo~ 1\q:i·•· 
mti~ tlr \il·dicinu 11 tjlW w 1t ft·n· u Lei 1." .l2úH, til' :lO dl· ..,l'[t·Hdn ,, ,·, 

11}!\i. 

IU:C.LiLA~IENTO .-\QUE SE REI'ERE A LU N" J,cll,\, 
DE .111 DE SETEMBRO DE 11157 

CAI'ITULO 11 

Das Taxas, Carteiras Profissionais c Anuidades 

Art.911 Ao médico inscrito de acordo com o presente Regulamento se· 
r!1 entregue, medinnte pagamento de taxa especifica de expedição de cartciw 
profissional c lixada pela Assembléia-Geral, uma cartc:iru profissional numc· 
r:td:t c registrada no Conselho Regional, contendo: 

a) nome por extenso; 
b) flliaçào; 
c) nacionalidade c naturalidade: 
d) data do nascimento; 
e) designação da Faculdade de Medicina diplomadora: 
() número da inscricào anotadu nesse Conselho Regional; 
,:::) dat:t dessa mesma inscrição: 
h) retrato drt mêdico. de frente, de 3 x 4cm, exibindo a d:l\a dessa fotn· 

gr:tfi:t; 

i) assinaturu do portador; 
j) impresst10 digital do polegar da mão direitu: 
k) data cm que foi diplomado; 
I) assinatura do Presidente c do Secretário do Conselho Regional; 
m) mínimo de 3 (tr~s) falhos para vistos e anotações sobre o exercício 

da medicina; 
n) mínimo de 3 (três) folhas para anotações de elogios, impedimentos e 

proibições: 
o) dcclaraçr10 da validade da carteira como documento de idcntidaUc c 

de sua fi pública (arl. 19 da Lei n• 3.268, de 30 de setembro de 1957); 
p) denominação do Conselho Regional respectivo. 
Parágrafo único. O modelo da Carteira Pronssional a que se refere o 

:.trt. IK da Lei nY 3.268, de 30 de setembro de 1957, será uniforme puru todo 
o Puis e lixado pelo Conselho Federal de Medicina. 

LEGISUÇ,iO CITdDd 

LEI N• 5.526, DE 5 DE NOVEMBRO DE 196H 

llispõr sobre a Inscrição de médicos militares em Conselho Re
gional de Medicina, e dá outras prmlc!ências, 

O Presidente da República 
F:tço suber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 111 Os médicos militares, cm serviço utivo nus Forças Armadas, 

conwlntcgrantcs dos respectivos Serviços de Saúde, inscrcvcr-sc:-Uo no Con· 
sclho Regional de Medicina, a que se refere ,1 Lei nll 3.261:1, de 30 de setembro 
de IIJ57, sob a jurisdição do qual se ache o local de atividade, mediante prova 
utr.:stundo ess:1 situação, fornecida J'lclo órgão competente do Ministério da 
Marinha, do Exi:rcito ou du Aeronáutica. 

Par(tgrufo único. A inscrição, de que truta este artigo, será cfetundu in
dependente de sindiculizaçi'lo c pugumcnto de Imposto Sindicul e do de anui· 
dadc, previsto no urt. 711 do Decreto n9 44,045, de 19 de julho de JQSH, que 
aprovou o Regulumento do Conselho Fcderul c dos Conselhos Regionais de 
Medicinu. 

Art. 2~ Na Curteiru Profissional, u st:r expedidu pelo Conselho Regio· 
na! dC' Mediei nu aos inscritos nu conformidade do urt. JY desta Lei, constu· 
r(t, ulêm dus indicações cstatuidus na Lei nv 3.26H, de Jll de setemhrn de 
11157, a qualificação: "médico militar''. 

~ I'' 0!1 médicos militllres, jft inscritos nos C0nsdhos Regionais de 
Mcdiçin:t, prnvidcnciaràn, cnm :t ;lrrcscnwç-ào d:t prova de que trata o 

-------·-----·-,--, 
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art. J9 desta Lei, para que conste cm suas Carteiras Profissionais a qualifi· 
cação "médico militar". 

§ 29 O disposto no par{tgraro anterior aplica-se também aos médicos 
que venham a ingressar nos Serviços de Saúde das Forças Armadas, após a 
vigência desta Lei c jà estejam inscritos nos Conselhos Regionais de Mediei· 
na na qualidade de médicos civis. 

§ 39 Registrada nas respectivas Carteiras Profissionais a qualificação: 
"médico militar", ficam os seus portadores isentos de sindicalização c paga
mento de Imposto Sindical e do de anuidade. 

Art. 3• Estão isentos das prescrições estabelecidas nos §§ I• c 2• do 
art. 18 da Lei n• 3.268, de 30 de setembro de 1957,os mtdicos militares que, 
inscritos no Conselho Regional de um Estado, forem mandados servir cm 
llrca situada najurisdiçao de outro Conselho Regional, devendo, no entanto, 
comunicar essa ocorrência ao Presidente deste, mencionando o número da 
Carteira c o Conselho Regional que a expediu. 

Parflgrafo único. Quando o médico militar exercer também a clínica 
privada na região cm que passou a servir, ficará obrigado a apresentar sua 
Carteira Profissional, para ser visada pelo Presidente do Conselho Regional 
que a jurisdiciona. 

Art. 49 E vedado aos médicos militares, inscritos nos Conselhos Rc· 
gionais dC', Medicina, participarem, quer como candidatos, quer como eleito· 
rcs, de eleições nos referidos Conselhos. 

Art. 5' Os médicos militares, no cxcrclcio de atividadcs técnico
profissionais, impostas por sua condição miiÍtar, não estão sujeitos à ação 
disciplinar dos Conselhos Regionais de Medicina c sim h Dirctoria de Saúde 
da respectiva Força Armada ou órgão correspondente, à qual cube promo· 
ver c controlar a estrita observância das normas de ética profissional por 
parte dos seus integrantes. 

Parágrafo único. No excrcfcio, porém, da clinica privada, o médico 
militar fica sob a jurisdição disciplinar do Conselho Regional de Medicina 
que, cm caso de. inrraçào da ética profissional poderá puni-lo dentro da csfc· 
ra de sua inrração da ética profissional nesse caso, comunicar o fato à autori
dade a que estiver subordinado o infrator. 

Art. 69 CessarA automaticamente a aplicação do disposto nesta Lei 
aos médicos militares que forem desligados do serviço ativo das Forças Ar· 
madas. 

§ 19 Se desejarem exercer a Medicina, deverão requerer ao Presidente 
do Conselho Regional a que estiverem jurisdicionados o cancelamento cm 
sua Carteira Profissional, da qualificação "médico militar" quando, entào, 
passarão a ser observadas exclusivamente as normas estabelecidas pela Lei 
n• 3.268, dcJO de sclcmbro de 1957, c Dccrclo n• 44.045, de 19 de julho de 
1958, que aprovou o Regulamento do Conselho Federal c dos Conselhos Rc· 
gionais de Medicina. 

§ 29 Fica assegurada, aos que usarem da faculdade prevista no parà
sraro anterior, a isenção de pagamento de quaisquer impostos ou anuidades 
nilo devidos pelos médicos militares, nos termos da presente Lei, relativa· 
mente ao perfodo cm que, nessa condiçi.o, tenham estado inscritos nos Con
selhos Re9ionai• de Medicina. 

Art. 7• Ao médico civil que for convocado para o Serviço de Saúde de 
uma das Forças Armadas, cm carlltcr tcmporârio, aplicar-sc-6. o prescrito 
nos§§ 29 c J9 do art. 2', no art. )9 c seu parâgraro único, no art. 49 c nos 
arts. 5' c 69 c seus parágrafos, desta Lei, devendo, porém, ser anotada cm 
sua Carteira Profissional a qualificaçi.o: "médico militar convocado". 

Art. 8• Esta Lei cnl!a cm vigor na dala de sua publicaçilo. 
Art. 99 Revogam-se as disposições cm contràrio. 

(ils Comissõts dt Constituição • Justiça, dt Lrgisioção Social e 
de Saúdt.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 290, 291 e 292, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara a• 53, de I978 (n• 4.694-B, de 
I978, na orlaem), que "dii(IÕe oobre doaçio de lote à Oraanlzaçio 
das Nações Unidas - ONU - pela Companhia Imoblllírla de 
Brasnlo - TERRACAP". 

PARECER N• 290, DE 1979 
Da Comlssio de Relações Exterlore5 

Relator: Senador Lom11nlo Junlor 

O presente projeto, oriundo da outra Casa do Congresso Nacional, 
aprovu a douçilo de lote h Orgunizaçho dus Nações Unidus- ONU, ncstu 
Cupitul, pclu Compunhia lmobilifiriu de Brasllia- TERRACAP. 

A matéria origina-se de Mensagem do Senhor Presidente da República 
que, atendendo no preceituado no artigo SI da Constituiçl\o Federal, a sub· 
mete à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal. 

Em sua Cll:posiçl\o, o Senhor Governador salienta que: 

"A Carta das Nações Unidas, estabelece que a Organizaçho 
gozará, no território dos Estados-Membros, da .. capacidadcjurfdi· 
ca necessária ao cxcrcfcio de suas funções c à rcalizaçào de seus 
propósitos"', c nessa capacidade se inclui, a relativa à aquisiçl\o de 
imóveis indispensáveis aos seus objctivos". 

Continuando ainda sua Exposição, o Senhor Governador cita a Lei n9 
6.294, de 15 de dezembro de 1975, onde se prevc a "doação a Estados cstran· 
gciros, para construçl\o de sede de suas Missões Diplomáticas c que deverá o 
Estado donatàrio conceder iguais privilégios ao Brasil"- o que, neste caso, 
i: impraticável a reciprocidade de tratamento previsto na lei. 

Esse pequeno aspecto, a nosso ver, é desprovido de qualquer vício que 
atente contra o mérito da doação, visto que, por ocasião da Conferência 
sobre Organização Internacional, levada a efeito entre 25 de abril e 26 de ju
nho de 1945, cm São Francisco, na Califórnia- Estados Unidos, junto a 
mais cinqUenta Nações representadas, o Brasil roi um dos signatários da 
Carta de criação da Organização, não cabendo, neste momento, a argUição 
de qualquer impedimento à instalação de sua representação cm nossa Capi
lal. 

No que cabe a esta Comissão examinar, nada há que possa ser oposto à 
presente iniciativa, razllo por que somos pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n• 53, de 1978. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1979. -Tarso Outra, Presidente
Lomanro Junlor, Relator- Saldanha Derzl - Pedro Pedroulan - Amaral 
Peixoto- Mendes Canale- Mauro Bene.ld .. - Paulo Brossard- Bem11· 
dlno Vlanna - llamar Franco. 

PARECER N• 291, DE 1979 
Da Comlssio do Distrito Federal 

Relator: Senador AffonSG Camarao 

O presente Projeto de Lei, de iniciativa do Poder E .... .:cutivo, autoriza a 
Companhia Imobiliária de Brasilia - TERRACAP- a doar imóvel à Or· 
ganizaçào das Nações Unidas, para que nele instale a sua Representação no 
Pais. 

A matcria foi submetida à deliberação do Congresso Nacional pelo Se· 
nhor Presidcnle da República, nos termos do artigo SI da Constituição, 
acompanhado de Exposição de Motivos cm que o Governador do Distrito 
Federal põe cm relevo: 

l -duas dificuldades ocorreram, quanto à doação da área, sendo a 
principal delas o fato de a Lei n• 6.294/75, estabelecer que o Brasil doará ter· 
rena para construção das Missões Diplomáticas de EstadOs que lhe ccmcc
dam iguais privmgios; 

2- porem a Carta das Nações Unidas prcvc que a ONU desfrutará, no 
território dos Estados-Membros, da "capacidade jurídica necessária ao 
cxercfcio de suas funções c à rcalimção de seus propósitos"; 

3 - nu capacidade jurfdica prevista inclui-se o aspecto da aquisição de 
imóveiS indispcnsClvcis ao runcionamcnto de sua Representação. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto merece~ a aprovaçho dos Orifi\Os 
Técnicos c do Plcnãrio. 

Poderia parecer extraordinllrio o rato de que uma Lei dirigida ao Distri· 
to Federal tivesse tramito.ção nas duas Casas do Congresso Nacional quan· 
do, constitucionalmente, compete ao Senado votar as Leis para o Distrito 
Fcdcrul. 

O fato é que, pela Ementa, a autorizuçho para doar é feita à- TERRA· 
CAP- cmpresu pública de capital integrado pelo Distrito Federal (51%) c 
pclu Uniilo (49%). Ora, se o Projeto autorizasse o Governo do Dislrilo Fede· 
rui a razer u doaçllo (c neste caso apenas o Senado seria chamado a deliberar) 
raltaria o assentimento legislativo pertinente à Uniho. Dai o acerto do cndc· 
rcçumento da Proposição, 

H!1 que notar-se, ainda, a ausência de indicaçllo do locnl, da área a ser 
doudn. O dcUtlhc não deveria ter sido omitido. Entretanto, há muito que a 
ONU pleiteia o terreno pura edificar n sede de sua Reprcscntaçho Diplomá· 
ticu, nu Cupital brasileiro. E a omissão apontndll nllo deve mais constituir 
empecilho à nutorizuçi'lo legislutivu. 
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Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei. 
Su\u das Comissões, 7 de junho de 1979.- Je!l.oté Freire, Presidente

AfTonso Camara:o, Relator- Murllo Badaró- Moacir Dalla- Passos Por
lo- Henrique Sanllllo, com restrições- Adalberto Sena- llamar Franco, 
com restrições - Mauro Benevldes. 

PARECER N• 191, DE 1979 
Da Comlssio de Finanças 

Relator: Senador Amon de Mello 

Nu forma regimental, chega a exame nesta Comissào de Finanças o pro· 
jcto de lei, de iniciativa do Poder Executi'JO, que dispõe sobre doação de lote 
à Organização das Nações Unidas- ONU, pela Companhia lmobiliâria de 
Brasília - TERRACAP. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos 
do Scn~or Go'Jcrnador do Distrito Federal, que afirma: 

.. Após estudos realizados verificou-se que tal doação não po
deria ser concretizada através da Unillo, tendo cm vista o disposto 
no inciso VIl do artigo J• da Lei n• 5.861, de 12 de dezembro de 
1972: 

"Art. J• São comuns à NOVACAP c à TER
RACAP as seguintes disposições 

VII- encargo de doar à União e ao Distri· 
to Federal os terrenos necessários a seus ser· 
viços" ... 

A Lei n• 6.294, de 15 de dezembro de 1975, prevê a doação a 
Estados estrangeiros, para construção de sede de suas Missões Di· 
plomáticas, c diz que deverá o Estado donatário conceder iguais 
privilégios ao Brasil. E uma condição que faz depender de base fisi
ca na qual tenha existência o ente do Direito PCiblico Internacional. 
A ONU nilo tem possibilidade de atender a esse requisito por não 
ter base territorial. 

A Carta das Nações Unidas, estabelece que a Organização go
zará, no território dos Estados-Membros, da "capacidade jurídica 
necessária ao exercício de suas funções ; à realização de seus pro
pó'iitos", c nessa capacidade se inclui a relativa à aquisição de imó~ 
veis indispcnsá'Jcis aos seus objctivos," 

Objctiva o projeto dar cobertura legal para que a TERRACAP proceda 
a doação à ONU de um imóvel destinado à construçilo, cm Brasília, da 
Representação daquela Organizaçilo Internacional. 

E providência legal de grande alcance para que a Capital do Brasil ve
nha a ter Escritório de Representação da ONU. 

A vista do exposto, manifestamo·nos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 53, de 1978. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1979.- Cunha Lima, Presidente
Arnon de Mello, Relator - Amaral Peixoto - Tancredo NnH - VIcente 
Yuolo- Jooé Rlcba- Alfon10 Camarao- Jutahy MaaalhiH- Henrique 
de La Rocque - Mauro Bennldes. 

PARECERES N•S 193 e 194, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 150, d• 1978 (n• S.74J. 
B/78, na orlaem), que "Inclui no Plano Nacional de Vlaçio, aprova
do pela Lei n• S,917, de10 de setembro de1973, o Porto de Telé,lo
callzado no Munlcfplo de Teré, Estado do Amazonas". 

PARECER N•193, DE 1979 
Da Comlosio de Transportes, Comunicações e Obr., Públicas 

Relator: Senador Pedro Pedro!15lan 

Em conformidade com o artigo 51 da Constituição Federal, o Senhor 
Presidc:ntc du RcpCiblica submete h deliberação do Congresso Nacional o 
prc:sente projeto, que inclui no Plano Nacional de Viação o Porto de Tc:fé, lo· 
culizado no Município de Tcfé, Estudo do Amazonas. 

2. Nu Exposição de Moti'Jos, o Ministro dos Transportes, após salien
tar que a Amazônia é uma regUlo onde us hidrovius têm mui o r destuque puru 
u locomoci\o, informa: 

"As utividudes econômicus nu regii\o, curucterizum-se pela sua 
grande dispersão c conseqUente multiplicidadc: dos pontos de ori .. 

gcm c destino de carg:1s c passageiros transportados. Esses pontos 
abrungem o grande pólo de Munaus c os póloli sub-rcgionais que, 
no Solimões, são constituídos por Benjamim Constant, Tubatinga, 
Tcfé c Coari. 

Tabatinga c Coari jâ estão incluídos no Plano Nacional de 
Viação. Estando a Cidade de Tcfé, situada 1\ aproximadamente 39 
22' 30" Sul c 649 42' Oeste, a meia distância entre Tabatinga c Ma· 
naus c a 1.620 Km desta última Cidade, restam, no PNY, três quar· 
tos do Rio Solimões sem nenhum porto intcrmcdillrio. 

A importância da Cidade de Tcfé j6 foi reconhecida pelo trans· 
porte aéreo que procede nela c cm Tabatinga as únicas escalas regu
lares da aviação comercial no Solimões, restando, conforme pro
posto cm 1973 pelo extinto Departamento Nacional de: Portos c 
Vias Navcgllveis- DNPVN a este Ministério, a construção de u,m 
porto no local incluido no conjunto de nove portos prc'Jistos para a 
Amazônia Ocidental. Tcfé não foi ainda iniciado, principalmente 
pela dificuldaêlc de alocar recursos federais, cm virtude de não per· 
tcnccr ao PNV. 

Finalmente, expresso a Vossa Excelência que a inclusão do 
Porto de Tcfé: entre as obras prioritârias previstas no PNV já foi 
objeto de solicitações da Prefeitura Municipal daquclaCidade,da 
Assembléia Legislati'Ja do Estado do Amazonas c, mais recente
mente, do Go'Jcrno do mesmo Estado." 

3. A Câmara dos Deputados, examinando a proposição, houve por 
bem aprová-la sem restrições. 

4. Do ponto-de-vista da poUtica de transporte, cumpre lembrar que as 
dirctrizes de integração nacional nada mais significam que a rcmoçào da es
trutura centro-periferia brasileira c, cm segundo lugar, a aceleração da taxa 
de crescimento do produto interno, com a finalidade de propiciar alterações 
na estrutura regional de produção. De fato, a autodeterminação do ponto de 
decisão, a ocupação do território c os aspectos económicos fazem induzir 
uma dirctriz geral nO sentido de obter a continuidade das redes de transporte 
que ligam os centros de dccisào política aos espaços militarmente sensíveis. 
Em outras pala'Jras, um quadro gcogrâfico essencialmente polarizado requer 
sua homogeneização através de vias de transporte. 

5. Não obstante, esse impcrati'Jo de introduzir fatores de progresso na 
Rcgiilo Amazónica, o fato é que a escolha da modalidade de transporte é fun
damental. E isso por que os impulsos que fluem do transporte c se propagam 
pela região podem manter, ampliar ou reduzir a polarização. Em conseqUên
cia, a política de transporte resume-se à escolha de modos de locomoção, jâ 
que o ferroviário, o rodoviãrio, o hidroviãrio c o aviat6rio, diferem quanto à 
capacidade de carregamento, bem assim cm relação às qualidades, nomeada~ 
mente a velocidade, a regularidade c a segurança. 

6. Esse o motivo por que a obtenção da desejada ocupação do terri
tório se transforma na implantação de pólos de desenvolvimento, mai!ii preci
samente, se torna parte da estratégia de desequilibrar a estrutura de pro
dução vigente cm uma região pcriiCrica, cm geral enclaves urbanos, nada 
mais representando que a estagnação a que foi conduzido o espaço cconômi-
co. 

7. Assim, as decisões politicas de integraçlo não se limitam a uma sim
ples implantaçilo de cstaçllo terminal na regillo, porém na identificação c 
quantificação dos objctos a transportar, ou seja, identificação das atividadcs 
produtivas a incentivar c, conseqUentemente, opçi\o da modalidade de trans· 
porte adequada aos objctivos económicos, particularmente o aumento da 
produtividade c a redução do subcmprcso de fatores c recursos naturais. Em 
outras palavras, a auto-sustentação da modalidade de transporte escolhida 
requer que ela crie mercado para si mesma, à semelhança do que ocorreu 
com as ferro'Jias norte-americanas na segunda metade do Século passado. 

8. De seu ludo, a navcgaçl!.o interior brasileira movimento cerca de 
13% do total de toneladas transportados pelo hidrovil&rio, ou seja, a nave· 
gaçilo de: cabotagem movimenta cerca de 87% do total aproximado de 20 mi· 
\hi:'les de toneladas, enquanto que a navcgaçào na bacio amazônica nl\o atin· 
gc 0,6 milhões de toneladas. Essas cifras, juntamente com as representativas 
du subutilizaçl!.o de vc{culos, cm particular a decorrente da navcguçl!.o cm 
lustro ou alto coeficiente de ociosidudc nu viagem de relorno (Nort~ • Sul), 
são sulicientes pura se uceilar u diretriz no sentido de lrunsferir cupitnis c tcc· 
nologiu do Centro-Sul para outros áreas. Contudo, convém ressaltar que o 
hidro'Jiúrio foi conduzido a umu especialização, já que 88% de suas cargas 
são granésis, principalmente petróleo c derivados (68%), isto é, transporte de 
curgu própriu c ni\o de carga geral (12%). Reciprocamente, ocorrem maiores 
ufinidadcs da carga geral purn com o modo rodoviârio, c nno com o ferro· 
vi{trio, hidroviúrio ou o aviutório. Seguc·se que as uti'Jidudcs hidrovillrias 
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nào mais conslitucm um mercado que orcrccc um serviço caracterizado por 
!IUU Utilidade distância·tempo, posto à disposiç~o de qualquer usuúrio, ser
viço prestado mediante pagamento de frete. Ao contrário, tornou-se um 
mercado de entrada controlada c de preços administrados, visando ao deslo· 
camento de cargas especificas. Nilo é mais um transporte itinerante (tramp) 
destinado à carga geral, sequer um serviço do tipo linha regular (\incr). Em 
conseqUência, suus estações terminais quedaram também especializadas, 
como os terminais de minérios, de contencdorcs, açucareiros c salinciros, ou 
seju, são equipamentos que, à semelhança dos oleodutos, se destinam ao des· 
locamcnto unidirccional de cargas, privilegiando os titulares das empresas 
que as produzem e, por via de conseqUência, seus empregados, estes que, cm 
última análise, são os que irão ocupar a região a desenvolver e, portanto, são 
o objctivo final da política nacional de transporte. 

9. Para remover o óbice da especialização hidroviâria, bem assim os 
inconvenientes derivados das baixas velocidades (de 6 a 10 km/hora) c das 
altas potências dos motores requeridas pelas embarcações, imaginou-se a im· 
plantação de conjugados cmpurrador·chatas. E que a resistência à trans
lação hidroviária reduz-se com o aumento do comprimento do casco, ou se· 
ja, para a mesma velocidade, ao se triplicar o volume imerso, a potência terá 
que ser apenas dobrada, mantida constante a scçilo transversal (calado c bo· 
cu) do conjunto. Em conseqUência, as empurradores em uso da Amazônia 
têm, por exemplo, 135 tpb, calado de 2,5m c motor de 1000 HP (dois de 
500 HP). As chatas variam de 300 a I .300 tpb, O propósito é, pois fazer aco· 
plamcntos de três chatas de 1.300 tpb {3.900 tpb) ou de oito chatas de 300 
tpb (2.400 tpb), com a li nulidade de captar cargas regulares c obter a veloci· 
dadc de li kmfhora {6 nós), reduzindo o coeficiente potência/peso, isto é, 
erctuando cortes no consumo de combustível. Como se sabe, esse procedi· 
menta tem particular interesse no caso de rota com escalas bem determina· 
das, como é o caso da Amazônia. Assim, à semelhança do conjugado tratar· 
carreta rodoviário no sul do País, consegue-se a plena ocupação do empurra· 
dor, que só atraca para entregar c receber chatas já carregadas. 

lU. Obviamente, tal solução não promove necessariamente o desejado 
aumento de densidade demográfica c requer que os fundcadouros sejam 
equipados com guindastes para efctuar transbordos, isto é, requer mais imo· 
bilizaçào cm capital fixo que a solução rodoviária, esta que, infelizmente, 
não é adequada à várzea amazónica. Ademais, os conjugados hidroviários, 
em razão de suas sujeições quanto ao acesso, concentram a população c a 
produção, isto é, seu valor de tráfego não se dispersa uniformemente pela rc· 
giào, criando zonas de desenvolvimento, de cstiolamento c de indirercnça. 
Por isso mesmo, o sistema tem que ser complementado com a usual nave· 
guçào intc.rior, por meio de embarcações de pequeno porte, cerca de 400 tpb 
c motor de Sou HP, embora anticconómicas. Em verdade, dentro das aluais 
tendências, nào há, no que se rercrc à Amazônia, experiências suficientes 
para recomendar um modo ideal de transporte. sobretudo porquanto um rc· 
ccntc inquérito do DNER- Departamento Nacionol de Estradas de Roda
gem informa que "a modalidade rodoviâr!a a média e a longa distância, 
transportando quatro vezes mais, cm tonelagem, do que foi movimentado 
pelos sistemas ferroviário e marftimo de cabotagem, consumiu. igualmente 
quatro vezes mais derivados de petróleo do que o conjunto dos mencionados 
sistemas", {in rcv. "BR", n• 137, ago, 1977, pãg. 1). 

11. Em resumo, nl'lo se pode racionalmente afirmar que as hidrovias 
têm maior destaque para o transporte na Amazônia, em razilo da escassez de 
outras vias alternativas. Melhor seria que na Exposic;ilo de Motivos houvesse 
qualquer rercréncia à criação de um poJo de desenvolvimentos cm Tefé, a 
exemplo de outros palas agricolas c de mineração que estão sendo implanta· 
dos na região, Isso justificaria plcnumcntc a aplicação de escassos recursos 
federais cm um pequeno po1·to fluvial, j6 que a PORTOBRAS devia limitar 
suas ati v idades aos terminais mur!timos do canal de Silo Sebastião {SP) e du 
baía de Ilha Grande {RJ), Contudo, mais importante que transporte barato 
ou elicicnte é u própria existência do transporte, motivo por que opinamos 
pela aprovação do presente projeto. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1979. - Benedito Ferreira, Prcsi· 
dente - Pedro Pedroulan, Relator - Affon10 Camarao - Passos Põrto, 

PARECER N• l94, DE 1979 
Da ComiS5io de Finança• 

Rchuor: Senador Raimundo Parente 

O projeto de lei sob c~tumc, oriundo da Mcnsugcm n9 435/78, do Po· 
der Executivo, inclui no Plano Nucionul de Viuci'to, uprovudo pelu Lei 
n"' 5.917, de lO de setembro de 1973, o Porto de Tcfé, loculizudo no Municf· 
pio de Tcfí:, no Estado do Amnzonus. 

Na Casa de origem, ouvidas as Comissões de Constituição c Justiça e de 
Finanças, foi u proposição devidamente aprovada, competindo·nos agora, 
na qualidade de Cámara Revisora, cumprir os mandamentos constitucionais 
pertinentes, que envolvem o estudo do mérito por parte desta Comissão Téc· 
nica. 

A ocupação da Amazônia pressupõe a implantação da infra-estrutura 
dos transportes, impondo.se, sem qualquer contestação, o aproveitamento 
do Rio Solimões como veiculo pura o desenvolvimento da regiào. 

Para unir os pontos de origem e destino do movimento de transporte de 
mercadorias e passageiros, desde o grande pólo de Manaus às cidades de 
Benjamin Constant, Tabatinga, Tefé e Conri, resta incluir o Porto de Tcfé, 
localizado a meia distância entre Tabatinga e Ma naus, uma vez que a primei· 
ra e a úllima já integram o Plano Nacional de Viação. 

A cidade de Tcfé:, cuja importância estratégica ressalta no fato de ser 
uma das duas escalas de aviões na área do Solimões, cstâ por isso mesma in· 
cluída no proj~o:to de construção de um conjunto de nove portos na Amazô· 
nia Ocidental. A construção desse porto, todavia, depende da alocação de re· 
cursos do PNV, que só podem- como é óbvio- beneficiar os municípios 
nele incluídos. 

Esse abjetivo do Projeto é irrctocávcl quanto à oportunidade c confor· 
me com os padrões regimentais, sob o ângulo de competência desta Com is· 
são, pois que não trará rcncxos negativos às finanças do País. 

Nessa conformidade, o nosso voto é favorável à aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n• 150, de 1978. 

Sala das Comissões, de 1979. - Cunha Lima, Presidente- Ral· 
mundo Parente, Relator- Mauro Ben.,ldH- Alberto Sll•a- Jorso Kalu
me - Soldanha Derzl - Jutahy Mogalhiles- Arnon do Mollo- Henrique 
de La Rocque - Alfonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Do Expediente lido consta o 
Projeto de Lei da Cãmara nq 37, de 1979, que receberá emendas perante a 
Comissão de Assuntos Regionais, durante cinco sessões ordinárias, nos ter· 
mos da alínea "b", do inciso II, do artigo 141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalumc)- A Presidência comunica que, 
nos termos do art. 278 do Regimento Interna, determinou o arquivamento 
do Projeto de Lei da Câmara n• 110, de 1978 {n• 2.799/76, na Casa de ori· 
gem), que dispõe sobre os depósitos judiciais, c dá outras providências, por 
ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi 
distribuído. 

O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalumc)- A Presidência convoca sessão 
extraordinária a rea\izar·sc hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre· 
ciaçào do Projeto de Decreto Legislativo nq 38, de 1972, c do Projeto de Re· 
solução n• 32, de 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. lq·Sccrctârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 101, DE 1979 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para parti· 
cipur, como Observador Parlamentar, da Dclcgaçilo do Brasil nu reunião da 
Organização Internacional do Trabalho {Oin, a realizar-se cm Gcncvc, 
Suíça, solicito autorização do Senado para aceitar a referida missilo, nos ter· 
mos do art. 36, §§ 2q, da Canstitu~ilo, c 44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979.- Humberto Lueona. 

O SR. PRESIDENTE {Jorge Kalume) - De acordo com o art. 44, 
§ 4q do Regimento Interno, este requerimento scrA remetido b. Comissl\o de 
Relações Exteriores, devendo ser submetido à delibcraçilo da Plenário após 
u Ordem do Dia, cm virtude do que se acha previsto no art. 388, II, b, da Lei 
Interna. 

O SR. PRF.SIDENTE {Jorge Kalumc)- Sobre a mesa, requerimentos 
que scr~o lidos pelo Sr. 1•-Scoretãrio. 

Silo lidos os stguinlts 

REQUERIMENTO N• lOl, DE 1979 

Senhor Presidente, 

Nos termos do nrt. 233 do Regimento lntcirno, requeiro 11trunscriçilo, 
nos Anuis do Scnudo Federal, do discurso do General Joilo Bnptistu Figuei· 
redo, nu so\cnidndc de posse do General Samuel Alvc:i Corrêa, como 
M inistro-Chefc do Estudo·Muior das Forças Armudus, rca\izudu no Gubinc· 
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te Presidencial do Palácio do Planalto, c o de agradecimento do General cm· 
possa do. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979.- Lourlval Bapllsla. 

REQUERIMENTO N• 203, DE 1979 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anuis do Senado Federal, do discurso proferido ontem, pelo General
de-Exército Samuel Alves Corrêa, na cerimônia de posse como Ministro· 
Chefe do ESiodo-Maior das Forças Armadas, no Sali\o Nobre do Edificio do 
EMFA. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979. - Lourbal Bapllsla. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - De acordo com o arl. 233, 
§ )9, do Regimento Interno, os requerimentos serão publicados c submeti
dos ao exume da Comissão Dirctora. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. J9-Secrctário. 

São lidos os JeguinltJ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1979 

Dlretrlzn básicas para o desenYolvlmento econômlco, social, es-
pacial e admlnlslradvo de Brasnla. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1v Brasília é a Capital do Pais c pólo de desenvolvimento regio

nal, devendo para isto: 
I - preservar o carátcr político-administrativo e cultural da Capital do 

País, mediante canalização dos esforços produtivos de maior vuho para o 
quadro mais amplo da região, devendo-se incorporar tal orientação às ações 
estratégicas dos organismos federais atuantes na área, bem como do Gover· 
no do Distrito Federal; 

II -abrir oportunidade alternativas de absorção, na região gcocconô· 
mica de Brasil ia, dos migranlcs que vêm demandando à Capilal da Rcpúbli· 
ca, com o lim de obter-se redução da taxa de expansão demográfica do Dis· 
trito Federal; 

III- fortalecer os subccntros polarizadores da região gcocconômica de 
Brasflia - especialmente Alvorada do Nane, Uruaçu, Anápolis, Pires do 
Rio, Catalão, Paracatu e Unai- como forma de ofertar serviços à popu· 
lação regional evitando-se a pressão direta sobre o equipamento urbano ins· 
!alado em Brasllia; 

IV- valorizar a região Geoeconômica de Brasília, com vistas à intc· 
graçào de sua economia ao processo de desenvolvimento do País c ao abaste· 
cimento de gêneros de primeira necessidade de Brasília- especialmente hor· 
tigranjciros, laticfnios e animais de pequeno porte- através do estimulo às 
atividadcs produtivas industriais, agroindustriais c agropccuárias. 

A ri. 2• O Governo do DiSirilo Fc~cral cSiabclcccrll com o Governo da 
União uma polhica de lransfcrência dos órgi\os federais para Brasllia, de 
modo a mnnter no Distrito Federal somente os sctores de decisão superior c 
aqueles indispensllveis ao seu Cll.crclcio. 

Arl. 3• Fica criado um Fundo de Dcscnvolvimcnlo da Rcgii\o Gcoc
conômica de Brasília, sob a êgidc do Governo Federal, destinado ao linnn· 
ciamento das açõcs públicas c ao incentivo à implantação de projetas emprc· 
sariais. 

A ri. 4• O Governo do DiSirilo Federal formularll um programa dele· 
vuntumento c promoção de oportunidade de investimentos no Distrito Fede
ral, com ên(ase no secar terciário c extensivo aos setorcs Agrícola, Extraçilo 
Mineral c Indústria de Transformação. 

Art. 5Y O Governo do Distrito Federal estimularA a criação de um 
"cinturão agrfcola" limítrofe ao Distrito Federal, de modo a estimular o área 
de produçilo primária de interesse do Distrito Federal c conter a nucleaçno 
urbuna desordenada c nitidamente especulativa. 

Arl. 6• O Governo do DiSirilo Federal cslabelcccrú uma polllica de 
transportes global, dando ênfase aos sistemas de massa ciclovias c vcfculos 
de geraçào clétricu. 

Art. 7• O Governo do Distrilo Federal formularú uma polllica de cm· 
prego paru o Distrito Federal e sua rcgillo de innuência, visando estabelecer 
mecanismos de apoio à sua oferta no mercado de trabalho, qualificando o 
seu contingente c adaptando-o à realidade económica c profissional da área. 

Art. 89 O Governo do Distrito Federal incentivará a clcvaç11o do nfvcl 
cultural da população, sobretudo nus cidades satélites, criando núcleos de L--.. ,. .... ,. .... 

Art. 9Y O Governo do Distrito .Federal promoverá a criação de nú
cleos artesanais, ocupacionais c manufaturciros, como fórma de preservação 
dos valores culturais brasileiros e de incremento da renda familiar. 

Art. 10. O Governo do Distrito Federal estimularli u criação c partici
pação de Associação de Moradores no processo de integração Social nos nú
cleos habitacionais. 

Arl. 11. O Governo do DiSirilo Federal incorporú a úrca nào desapro
priada ao patrimõnio público local, para permitir a uniformização, a disci· 
plina e o controle da posse e o uso ·da terra para fins urbano e rural. 

Art. 12. O Governo do Distrito Federal estabelecerá um plano de ocu
pação do solo do Distrito Federal com clara evidência dos usos que se lhe 
pretenda conferir c ênfase à ordenação espacial das áreas destinadas ao uso 
industrial. 

Art. 13. O Distrito Federal terá uma tributação progressiva à ociosi· 
dade de lotes localizados em áreas com adequada infra-estrutura urbana. 

Arl. 14. O DiSirilo Federal implanlarú um processo de plancjamenlo 
que: 

I -oriente a locnlizaçilo das atividades produtivas e da população que 
migrará para a região. 

li - viabilize o intercâmbio e ajuste de açõcs entre os diferentes níveis 
administrativos- União, Distrito Federal, Estados e Municípios- afim de 
que a proposição, a implantação e o acompanhamento de planos, programas 
c projetas de todos os nfveis administrativos, plenamente articulados, levem 
ao desenvolvimento onde Brasília está inserida; 

J1l - integre o planejamcnto setorial, envolvendo todos os órgãos do 
Governo do Distrito Federal; 

IV- estabeleça um estudo visando a identificação das características 
econômicas e sociais de cada Região Administradora, a fim de que possa ser 
estabelecido um intercâmbio racional entre elas; 

V- preserve nos núcleos-satélites as áreas destinadas à implantação de 
equipamentos c serviços sociais com o objctivo de evitar o deslocamento da 
população; 

VI - rculizc um plano global de valorização dos espaços abertos de uso 
público, para domínio de pedestres, de restrição à circulação de veículos au
tomotores, de estimulo à rotatividade das !arcas de estacionamento de veícu
los, etc .... 

VIl- a tive as funções urbanas nos núcleos satélites, implantando no· 
vos serviços na infra-estrutura social, com a finalidade de criar condições de 
lrabalho c de melhoria da qualidade de vida dos seus moradores; 

VIII -defina uma polflica de ocupaçilo c uso do solo urbano c rural, 
para o melhor desempenho das atividades econômicas e sociais, rescrvandc 
às áreas destinadas ao lazer e preservando os mananciais c matas ciliarcs e 
protegendo o meio ambiente. 

Art. IS. O Governo do Distrito Federal terá uma administração ntais 
promotora e estimuladora de atividades, assumindo as funções típicas de Cu
pilai Federal c de Centro dc'lrradiaçi\o de Dcscnvolvimcnlo, devendo para 
isto: 

I - adotar uma forma de desconcentração administrativa; 
11 -formular decisões alravés de três Conselhos: Conselho de Desen

volvimento Económico, Conselho de Dcccnvolvimcnto Social e Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. Os Conselhos terão representação comunitâria. 

Art. 16. Esta Lei ser6 regulamentada no prazo de cento c oitenta dias 
da dala de sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições cm contrário. 

Jusllncaçio 

Este projeto lixa as recomendações do Seminário de Planejamento Gr.· 
vcrnamentnl de Dras!lia, realizado no período de 21 u 26 de novembro de 
1976. O referido Seminúrio foi promovido com o principal objclivo de "pro
ceder um balanço geral de causas c efeitos. nu seqUência histbrica da orgnni· 
zaçi\o administrativa, visando u analisar Os aspectos tecnológicos, institucio· 
nais, culturais, c::conômicos c sociais que estejam facilitando ou dificultando 
ao Governo do Distrito Federal atingir os dois objetivos fundumcntuis du 
Nova S:apital, quais sejam: 

Brasllia como Capilul da República; c 
Brusrliu como Pblo de Desenvolvimento", 
Este projeto está cn.caminhado uo Congresso Nocional paru que aqui, 

no fomm privilegiudo dos debutes dos problemas nucionois, se possu fixur as 
dirctrizes c bases purn o desenvolvimento econômico·social, espuciul c de cs· 
tratégius administrativos para o Distrito Federal. 
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E um projeto inovador porque dimensiona no tempo e no espaço os oh· 
jetivos do poder público na sua área padrão que é o Distrito Federal, trans· 
rormando cm lei as projcçõcs especificas que deverão ser: 

I -definir as r unções rundamentais de Brasília como Capital da R c· 
pública c como Pólo de Desenvolvimento; 

11 - rormular decisões sobre a natureza e a forma de atuução do Go· 
vcrno do Distrito Federal que propiciem a sua participação no plancjamento 
regional; 

III - rormular políticas sobre a natureza e forma de participação da 
iniciativa privada, das demais administrações que integram a Região (Esta· 
dos de Goiás c Min~s Gerais c municípios respectivos) de Brasília e da 
União; 

IV - propor diretrizes pura o funcionamento da Administração do 
Distrito Federal, que ravoreçam o desempenho das utividades dos poderes 
da República; c 

V- estabelecer um modelo de organização para o Distrito Federal que 
proporcione o cumprimento dos seus objetivos, 

Este projeto deve c precisa ser emendado, rcrormulado c discutido, a 
iim de que saia do Poder Legislativo um diploma portlltil, ncxfvel, abran· 
gente c modelar, à altura da destinação histórica, política, social c económica 
de Brasília. 

Lúcio Costa c Oscar Niemaycr nos deram a sua arquitetura urb;mistica 
e espacial c nós do Congresso damos à Brasl\ia a sua proposição institucio
nal, moderna e receptiva às inovações do futuro. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979, - Pauo• Pôrto, 

( Âs Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Fi· 
nanças.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 181, DE 1979 

Modlflca a redaçio do• art•. 149 e I~ da Consolidação das 
Leis do Trabalho, estabelecendo reJilime especial de férias aos embar
cadltos de unidades mercantes, utilizadas de barra 1 fora. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• Os arts, 149 c 150 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de )9 de maio de 1943, passam a vigorar 
com a seguinte rcdaçào: 

.. Art. 149. Aos tripulantes de unidades mercantes utilizadas 
no transporte marítimo de barra a rara serão concedidas férias 
anuais de 60 (sessenta) dais corridos. 

§ )9 As férias de que trata este artigo poderão ser concedi· 
das em dois períodos de 30 (trinta) dias, a critério do empregador. 

§ 29 Para que o tripulante possa razcr jus às férias, na rorma 
aqui prevista, fica condicionado que os seis meses anteriores te· 
nham sido cfetivamcntc computados como de embarque em unida
de mercante, utili7.ada no transporte marítimo de barra a fora. 

Art. !50. A concessão das férias dar-se-li no período subse· 
qUente ao do vencimento, vedado o acúmulo de períodos vencidos, 
salvo a hipótese do parúgraro único deste artigo. 

Parúgraro único. Quando for aconselhável, cm razl\o de pe· 
cu\iaridades profissionais, serã permitido o acúmulo de, no máxi
mo, dois períodos de férias," 

Art. 2Y Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlflcoçio 

A proposiçr\o que ora temos u honra de apresentar, embora aparente
mente possa parecer inovadora ou inusitada, nu verdade não o é, já que se cs· 
triba nus peculiaridades inerentes à utividude de marítimo a serviço de 
trunsporte de grundc percurso, constituindo-se mesmo dentre as cxceçõcs 
prcvistus nu legislação vigente. 

Com ercito, u jornada de trubulho desse pessoal é dus mais sucrilicudus, 
estundo, u nossa ver, perreitamente Cnquudrnda nu cxceçüo prevista no item • 
VI, do urtigo 165 da ConstituiçUo, que passamos a reprOduzir: 

"Art. 165. A Constituição assegurará aos trubulhudores as 
seguintes direitos, além de outros que, nos termos du lei, visem i1 
melhoria de suu condiçi'lo social: 
'' ...... ''' ......................................... '''. 

VI- duração diária do trabalho não excedente a oito horas, 
com intervalo para descanso, salvo casos especialmente previsto~: 

A Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, como que cansa· 
grande o dispositivo constitucional transcrito, dispõe sobre ajorn_ada de tra· 
bulho do marítimo, c o raz de modo a considerar como sendo tempo de ser· 
viço extraordinário todo aquele cm que o embarcadiço esteja em atividade, 
além da jornada normal de oito horas, conforme consta do coput do 
art. 249: 

"Art. 249. Todo o tempo de serviço efctivo, excedente de 
oito horas, ocupado na forma do anigo anterior, será considerado 
de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se rcrcrc o 
art. 250, cxceto se se tratar de trabalho executado: 
.. ' ..... ' ..................................... , ...... ' .. 

Assim, a proposição de férias de sessenta dias encontra pcrreito embasa· 
menta nas particularidades do serviço desempenhado pelos marítimos. 

Doutra parte, convém assinalar que a nossa Marinha Mercante passou 
nestes últimos anos, inegavelmente, por um processo de desenvolvimento 
acelerado, seja pela adoção de novas técnicas que resultaram cm maior velo· 
cidade dos navios, seja pelo melhor rendimento operacional, fatos que têm 
determinado maior rotatividade nas embarcações. 

Então, deparamo-nos com as guarnições sendo requisitadas a todo mo· 
menta, sempre em alerta para o trabalho, no porto, no mar ou em operações 
cujo pessoal, quase sempre, ni\o tem a menor possibilidade do indispensável 
descanso c recuperação, acumulando substancial c inevitável fadiga, cm de· 
trimcnto das medidas mais elementares de segurança do trabalho. 

Ademais, em razi\o das características naturais de sua atividade, o marí· 
timo permanece no local de trabalho, à disposiçi\o do arm.:tdor, durante as 
vinte c: quatro horas do dia, perdurando tal situação por tempo indetermina· 
do, sob condições as mais adversas, até mesmo penosas, insalubres e perigo
sas, Mesmo os navios mais sofisticados c de grande porte não operam sem 
ruído, trepidação c oscilação, circunstâncias que obrigam o homem do mar a 
desenvolver sua atividadc cm condições extremamente adversas. 

Por outro lado, os trabalhadores em atividades normais podem repou· 
sar cm casa, nr. lar, finda cada jornada de trabalho. Isso não acontece com o 
marítimo, que permanece confinado, longe da família durante meses a fio. 

Tão árduo c sacrificado é o trabalho do embarcadiço, que os responsá· 
veis por algumas empresas empregadoras jã procuram amenizar-lhes os 
transtornos, através da implantação de novos regimes de tempo de atividade 
e de repouso. São novos sistemas de duração das férias para o pessoal mariti· 
mo, alguns em runção do tempo de permanência no mar, outros nu pro
porção do período de serviço prestado à mesma empresa. 

Essas tentativas, embora ainda tímidas c incipientes, jú servem para re· 
velar que o problema c"iste, que é grave c que merece tratamento urgente. 

Eis porque se impõe a modificação que estamos propondo à Consoli· 
daçào das Leis do Trabalho. O marítimo deve ter direito a um período de 
férias diferente, mais prolongado. Tal critério não passa dc.eorolário das pc· 
culiaridadc:s do trabalho desempenhado pelos embarcadiços. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979,- Nei!Dn Carneiro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943 

Apro•a a Con!Dildaçio das Leis do Trabalho, 

Art. 149. As férias poderão ser concedidas, a pedido dos interessados c 
com uquicsci:ncia do armador, parccludamcntc, nos portos de csca\r1 de 
grundc estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. 

~ i' Será considerada grande estadia a permanência no porto por pra· 
za excedente de seis dias. 

§ 2' Os embarcadiços, para gozarem férias nas condições deste urtigo, 
dcvcrD.o pedi-las, por escrito, ao armador, antes do início da viagem, no por· 
to de registro ou armaçào, 

1\rt. \50. Em casa de necessidade, determinada pelo interesse público, 
c comprovudu pclu uutoridadc competente, poderá o armador ordennr a sus· 
pensão das rériasjá inicindus ou u inicur-se, ressalvndo no tripulante o direito 
ao respectivo gozo posteriormente, 

{ .:1.1· Comi.\",\"lil'.\" d1· Com·tiwiçiio t' Ju.\·tiçu, d1• l.t>gi.\·luçiio Sucial I' 

c/,· Fimmrm·. J 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Os projetas que vêm de ser li· 
dos serilo publicados c remetidos às comissões competentes. 

Hit oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume, 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Acre, pleno de ardor patriótico, compenetrado da sua destinação h is· 
tórica como entreposto dJ Brasil rumo ao Pacífico, comemorou dia 15 do 
corrente mês, entre festas c hosanas, a data da sua elevação à catcgorin de 
Estado. Foi um dos passos mais ousados depois da sua identidade brasílica. 
Mas como "A História é a ciênci.1 dos aconteêimentos c dos fatos que se de· 
senrolam através dos tempos", faz-se necessário retroagir pura bem situar o 
meu pensamento. 

O que é o Acre no contexto nacional? 
Apenas parte integrante da continental Amazónia, de regiUo fronteiriça 

com a Bolívia c o Peru ou uma àrea brasileira avançada olhando o Pacifico? 
O Acre é acima de tudo Brasil e por vontade de seus filhos foi dirimida a 

dúvida. suscitada no século passado c vitoriosa nos alborcs deste século. 
O Acre tem história, e história tão bela quanto a mais bela dos demais 

Estados cantada c contada pelos poetas c escritores notáveis! 
O Acre foi País, em 1899, quando da 2• Insurreição, proclamado por um 

grande brasileiro nascido na Espanha - Luiz Galvez Rodrigues de A rias. 
Constituiu-se com sua bandeira, sua moeda, seu símbolo, a lingua portugue· 
sa, c seu Palácio, com sede na cidade do Acre, hoje Porto Acre. Foi dado co· 
nhecimento através de cartus escritas em francês c algumas nações rcconhe· 
ceram a legitimidade do ato! 

Segundo o historiador Leandro Tocantins, cm sua obra "Formação 
Histórica do Acre", após paciente pesquisa inclusive no Instituto Arqueoló· 
gico de Pernambuco, onde há vários documentos acerca do conflito ucrcano, 
registrou em seu livro que, "Dando por terminado o período revolucionário, 
estabelecido a 14 de julho, o Presidente Gal vez, no mesmo decreto, outorgou 
a Constituição Política do Estado Independente do Acre, a fim de ser submc· 
tido ao Congresso Constituinte, cm sua primeira reunião, entrando já cm vi· 
gor na parte referente à composição do mesmo Congresso c suas funções 
constituintes". 

Registra mais o escritor: "Marcaram-se eleições pura o dia 15 de janeiro 
de 1900, devendo o Congresso reunir-se a 10 de março, para julgar a Consti· 
tuiçUo e eleger o Presidente e o V ice-Presidente. O dia 12 de agosto, data da 
proniulgaçUo da Carta Magna, foi considerado feriado nacional,."data essa 
que fez brilhar no horizonte de nossa vida social a auréola fulgurante de Ji. 
berdadc, entrando o Estado no convívio das nações civilizadas, pelo regime 
da ordem c da legalidade", "Um País que chcg:ua a esse ponto de orguni· 
zaçào política, já podia dirigir-se às outras nações, solicitando o reconheci· 
mcnto de sua soberania. O Presidente Galvez, sem esquecer que a língua 
francesa é o instrumento usual de comunicações diplomáticas, endereçou aos 
Chefes de Estado estrangeiros o pedido categórico: 

"Naus avens l'honncur de communiqucr à Votre Excellence 
que de date du 14 Juillet Ccoulé, r.os assumons la chargc de Prcsi· 
dcnt de I'Etat lndcpcndcnt de !'Acre, acclamation que naus rut 
confcrée par Jes habitants de cette region delaissé du Gouvernc· 
ment de la Republique de ln Bolivic. Naus appelons aux sentimcnts 
humanitaircs que fcront comprcndre à Votre Excellcnce l'attitudc 
notrc sacrifice et upprecicrons l'approbation du Pays duque! Votre 
Exccllencc cst !c trCs illustrc Presidcnt, reconnaissant definitivc
ment cettc contrée com me I'Etat lndcpendcnt de !'Acre, Naus prc· 
sentons à Votre Excellencc l'assurancre de notre Rcspet ct Haute 
Considerution. 

Cidade do Acre, ler. déccmbrc, 1899." 

Esta comunicuçào foi endcraçadu aos seguintes pulses: 
A ln Républiquc Françaisc, Oficio n• III; a la Conrédcraction Suissc, 

Oficio n• 112; a I'Empire d'Ailcmagnc, Oficio n• 113; a lu Reine d'Anglcter· 
rc, Oricio n• 114; uu Roi d'ltulic, Oficio n• 115; a l'Empcrcur d'Autriche, O fi· 
cio n• 116; n ln Reine Regente d'Espagnc, Oucio n• 117; au Roi de Portugal, 
Oricio n' tiS; Republique de Perou, Oncio n• 119; Républiquc Argentino, 
Oficio n• 120; Etats Unis d'Amériquedu Nord, oncio n•l21;c Republique 
Jc Chile, Ofício n~' 122. 

Mus fulturam recursos, faltou desprendimento e logo, tempos dcpoi.\., 
como só i acontecer nos grundcs movimentos rcivinJicutórios, u vuidudc jo· 
gnu por tcrm todo aquele ideal! 

Entretanto, a chama patriótica que inundou a todos, tornavu-sc cada 
vc1 mai~ uhrasadora! E o movimento suh-rcpticiamcntc tomava corpo, 

avolumava-se, porque antes Jc mim, de ti e de nós existia e estava em jogo 
um direito c este direito foi respeitado através das armas porque, numa ex· 
prcssào feliz do insigne Darão do Rio Branco, "diplomata c soldudos sào iÓ· 

cios, sào colaboradores que se prestam mútuo audlio. Um expõe o direito c 
mgumcnta com ele cm prol da comunidade; o outro bate-se para fazer vingar 
o direito agredido, respondendo a violência com a violência". 

NUa obstante esse movimento transformando aquela área cm um pais 
independente, todavia, o seu idealizador mantinha no cerne o desejo de per
tencer ao Bmsil como uma das suas unidades, mas a sua atitude e dos brusi· 
Jciros radicados no Acre, teve o escopo de çsclarcccr ao Governo brasileiro 
Campos Sales, do espírito de luta de que se achavam preparados. E por quê? 
O Governo Campos Salcs nUa apoiava o movimento c estava manifestumcn· 
te contra a atitude dos brasileiros. Contudo, o desejo de independência esta
va arraigado c não havia força humana que fizesse cessar os ímpetos putrióti· 
cos daqueles bravos nordestinos. E diante da atitude negativa do Governo 
brasileiro, levou o Presidente aclamado Luiz Gulvez a proclamar: 

"Nào! A honra da Pátria do General Osório nào pode c nem 
deve ser espezinhada, e os acreunos não poderão assistir impassi· 
veis a precipitação do Ministro do Exterior do Brasil c o indiferen· 
tismo do Sr. Campos SuJes. tramando a perda cnormíssima do pe· 
daço mais feraz do Estado do Amazonas, e, por conseguinte, da 
República Brasileira. O povo do Acre resistirá às ordens do Presi· 
dente da República, que encarnam um crime de lesa-patriotismo, e 
à prepotência dos invasores, que consubstancia a mais naerante 
das depredações." 

Poderia continuar oferecendo riquezas de detalhes do movimento de in· 
dependência que na realidudc busCa\'a acoplar-sc ao Brasil. 

Umu área que através de seus habitantes se tornou brasileira; uma área 
que foi um pais, por que não poderia ser Estado desde sua identidade brasíli· 
cu? 

Mas o movimento nascido sob os melhores auspicias, feneceu. A vuida· 
de c a inveja derrotaram o ideal alimentado por aquelas centenas de patrícios 
ávidos de uma solução que se identificasse com seus desejos patrióticos. To
davia, a chama patriótica continuou até que, em 1902, os brasileiros uniram· 
se cm torno do guúcho José Plácido de Castro c, após, aproximadamente, 
cinco meses de combate, o Acre obteve sua identidade brasílica. Foi a 4• e úl· 
tima Insurreição. Mas Plácido de Castro, que iniciou a luta armada na ma· 
drugada de 6 de agosto de 1902, na Vila de Xapuri, no dia seguinte, 7 de 
agosto, lançara o seu manifesto proclamando o Estado Independente do 
Acre. E nào poderia ser outra a sua atitude, porque essa luta era fruto dos 
tri:s levantes anteriores! Os nordestinos que para Já se dirigiram desdt: o Si:· 
cuJo XVIII já ansiavam por um Estado! Mas as tramas politicas, em conse
qUência da riqueza econômica do Acre, mesmo depois de vitoriosas as forças 
comandadas pelo genial Plácido de Castro, fizeram frustrar o sonho aculcn· 
ta do pelos combatentes que queriam o Acre como Estado! Depois do Trata· 
do de Pctrópolis, de 17 de. novembro de 1903, documento jurídico dos mais 
notáveis, que contibuiu para honrar as nossas tradições de País pacifista c 
sem qualquer resquício de humilhação a outra parte contendora, a lu tu pus· 
sou u ser interna, porque o Amazonas queria o Acre vinculado a seu Estado. 
Dos entrechoques de idéias veio a fórmuh.1 política: nem Estado, como dese
javam os acreanos, c nem a anexação ao Amazonas. Seria um Território, co
piado do sistema americano. 

Os acreanos embora cansados, verberaram o ato, mas uma Força Maior 
·as reprimiu e o Sonho Acaieutado hà tantos anos não desapareceu. Mais 
uma vez a sun concretizaçào foi adiada. E. cmbora.sem representantes no 
Congresso Nacional, o Acre, através de innuentes personalidades acrcanas, 
era lembrado pelo ccarensc eleito por Minas Gerais, Depu tudo Francisco Sá, 
que cm 1908, apresentara projeto tornando o Acre Estado autónomo. Em 
1 Q 15, quando eleito Senador, continuou na mesma luta cm favor do Acre. E 
o bravo Senador manteve-se sempre atento aos interesses ucreanos, mesmo 
contra 11 vontade do Governo Federal. E Sua Excelência certa vez ulirmura: 
"Aquilo de que u Câmara tem conhecimento e consta de documentos aliciais 
o que está demonstrando é u incapacidade absoluta do Governo Federu\ 
paru de ti'to longe exercer u udministruçrto local duquelt: território. E preciso 
dur·lhe udministraçào e dur·lhc justiça: é preciso entregar o seu governo n 
seus filhos, àqueles que souberam crif1-lo, àqueles que souberam conquistú
lo, que souherum integrú-lo nu pútriu brusi\eira. E só hú pum isso·unHI so
lução definitiva: u criuçào Jo Estudo do A"·n:". 

J(l no governo dirigido pelo suudoso Afonso Pena, o povo pensou \:m ~c 
rehclar ~.:ontra o sistemn territorial. "l)e~iludidos du um puro oncinl/is suu~ 
legitimas aspiruçOes \lc progresso, dispuserum·~c 11 conqubtur pela~ urmus a 
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sua autonomia, combinado um levante colctivo.paru 7 de setembro de 
1909. Espíritos mais pondcradoli..,. porém, aconselharam a tentativa pelos 
meios legais, vencendo o alvitre". E. para essa tcntaiva, cada Departamento 
mandou ao Rio de Janeiro uma delegação. A do Juru6, composta dos Srs. 
Múncio Lima,·Cravciro Costa, Francisco Riquet, Alfredo Teles de Menezes 
c Francisco Freire de Carvalho, portadora de uma represcntaçl!.o assinada 
por oito mil pessoas residentes naquele departamento acrcano, cm cujo do· 
cumcnto era discutido o caso constitucional do Acre, tendo Clóvis Bevilác
qua opinado a respeito: 

"Quem tiver estudado detidamente a letra da Constituição Fc· 
dera!, c se tiver possuído do espirita que a domina, afastará logo, 
como incompatível com o nosso direito, cssn criação de território, 
que prevista não foi pelo legislador constituinte c cuja existência 
não se conforma bem com os fins especiais da União'', 

Jamais faltaram vozes de eminentes brasileiros como Justiniano de Ser· 
pa, Deputados Moacir c Álvaro de Carvalho, defendendo a autonomia dos, 
acreanos. E o grande Senador por Mato Grosso, Dr. Joaquim Murtinho: 
"ao se discutir, novamente a aplicação das rendas do Acre, vcrberava, com a 
sua incontestável autoridade: .. A esse prop6sito o que se tem feito até: agora 
com o Acre é uma verdadeira indignidade; que ao menos, metade da renda, 
por ele produzida, seja aplicada nos melhoramentos de que necessita''. Mas 
outros patriotas vcrbcraram a injustiça que se praticava contra o povo acrea
no, como os Deputados Eurico Coelho, Francisco Veiga, c o gaúcho Gcrma· 
no Hasslochcr, chegando a sensibilizar seus pares, na sessão da Câmara, cm 
8 de dezembro de 1905: 

"Não exagero, Senhor Presidente, dizendo que é impossível ai· 
guém conceber uma situação mais calamitosa, mais infeliz, mais 
deprimente, mais humilhante, mais vilipendiosa do que a situação 
dos acrcanos, na hora atual. Hã momentos cm que fico cm dúvida 
se o Acre é Brasil c seus habitantes nossos patrícios. E que eles sur· 
gcm a meus olhos como uma raça desprez3da, sem direito sequl!r á 
comiscraçilo, explorados, espoliados, sem que, ao menos, a sua ex· 
ploraçào c a sua cspoliaçilo façam a grandeza do explorador c do 
espoliador'', 

E o Acre s6 sc:rvia para pagar impostos à Unil!.o. Era cobrado naquela é· 
poca 32, I j2% "sobre um quilo de borracha, o mais pesado que, cm todo o 
mundo, já recaiu sobre uma indústria", E a bancada amazonense, em 1905, 
propôs o aumento de mais 5%, passando o tributo federal para 37,1/2%. 

E o Deputado pelo Rio Grande do Sul, Germano Hasslocher deu o seu 
brado de revolta com palavras candentes: 

"Tenho a consciência- dizia o representante do Rio Grande 
do Sul - tenho a consciência de haver defendido os direitos, os 
mais sagrados, os mais respeitàvcis, em nome do sentimento de hu· 
manidade c de justiça. E é cm nome desses sentimentos que cu peço 
à Câmara que n11.o aceite essa emenda c que sejamos n6s os protelo· 
rcs c defensores dos direitos daqueles infelizes brasileiros, vcrdadci· 
ros deserdados da sorte". E Francisco Sà, hipotecou solidariedade 
no seu colega gaúcho. 

Mas enquanto o Governo Federal criava tributos sobre a borracha 
acreana, negava-lhe os beneficias inclusive para abertura de escolas! 

A insídia e o indiferentismo dos governos da Uniilo, da época, também 
contribuíram com as suas medidas para opulentar no espirita dos brasileiros, 
do Acre, a necessidade de se tornarem autónomos. E, por que nUa? Tinha di· 
reitos adquiridos pelas armas, pela situaçilo econômicn invejável! 

A opiniào que recusava ao Acre, as franquias constitucionais da auto
nomia por insuficiência territorial, nem merecia objeçào", pois cru c é maior 
que muitos Estudos, bem como sua populnçho, na época, nilo era menor do 
que a do Estudo do Amazonas, "vinte anos depois do seu desdobrumento da 
Província do Parti, em 1872, tinha apenas 57,600 habitantes, c três unos após 
a Proclamuçllo do República já contava 80,650. Moto Grosso, cm I 866, ti· 
nha 711.700 almas: Espírito Santo, I 21.500; Puruná I 87 .5UO. Quando á dcnsi· 
dt1de demosr6fica, o Território do Acre oferecia o coeficiente de 0,6R h;~bi· 
!untes por quilômetro quadrado, enquunto o Estado do Parf1 duvu apenas 
0,54; Mato Grosso, 0,18, e o Amuzonus, 0,15. E o Acre, cmhoru sem recen· 
seumcnto, devia contur em fins do século pussudo muis de 75.000 hubitantcs, 
Possuiu, u seu fuvor, ârc:a territorial c número de habiluntes muior Jo que al· 
~umus Unidades 4uundo se tornuram Provfncius! 

Mostrurci com algurimos como o Acre jfl cru robusto dcsUe u suu incor 
puraçàn oliciul ao Brusil. Segundo UaUos eximidos de "A Conquista d'-1 De· 

scrto Ocidental", do alagoano Craveiro Costa, verifica-se que o então Tcrri· 
tório do Acre, no qUinqUênio 1906-1910, oferer.cu resultados alentadores na 
balança comercial de exportaçilo brasileira. Assim é que, no qUinqUénio, a 
produção foi a seguinte: 

de café .... , .. , , ...... , .... , ......... S 2.159.802:997SOOO 
de borracha ........ , .. , .. .. .. .. .. .. .. S J.29S.058:639SOOO 
diferença de apenas , . , . , , ...... , , , , . . . S 864. 744:358SOOO 

No último ano desse qUinqu~nio, isto é, 1910, "para uma exportação to· 
<ai de 939.413:449SOOO, o café contribuiu com 385.493:560SOOO c o borracha 
com 376,97J:86lliOUO, ou seja, para o café, 43,31%, c para o borracha, 
39,09%, do total da cxportnçl!.o do Brasil". 

E se consideradas as despesas efctuadas pelo Brasil como resultante da 
indeniw.çào ditada pelo Tratado de Petrópolis, cm 1903, verifica-se que a 
Receita oferecida pelo cntilo Território do Acre no referido perlodo até 1917, 
soina a quantia de 116.443:030\000 contra uma despes<~ de manutenção ad· 
ministrativa de J2.344:780SOOO, com um saldo recolhido, aos cofres da 
Uniào, nu valor de 84.098:2SOSOUO. O desembolso do Governo Federal puro 
atender ao Tratado de Pctróplis foi de 34.681.672SOOO, assim distribuído: 

Tratado de Pctrópolis ..... , ................... . 
Bolivian Syndicate ... , ........................ . 
Tribunal Arbitral ............................. . 

os quais, deduzidos da receita liquida de .. , .... , .... . 
sobraram ainda ................................... . 
para a União! 

32.000:000SOUO 
I. 700:000$000 

981:672SOOO 
34.681:672SUOO 
84.098:250$000 
49.416:578SOOO 

Como se verifica, o Tesouro Nacional foi bem favorecido em sua receita 
por uma região que ainda ensaiava os primeiros passos de sua existência. 
Oflulentava-sc o Erário com os rendimentos ali auferidos c, cm contraparti· 
da, nada lhe oferecia - nem sequer segurança -. porque seu próprio povo 
mantinha a linha fronteiriça! 

Os tempos passam inexoravelmente, porém o espírito de pró-autonomia 
nunca feneceu. Manteve-se latente no espírito de cada habitante. Criaram-se 
partidos, inclusive o Autonomista, cm tempos bem recuados, c posterior· 
mente, na d~cada de 30, nasceu a Legião Autonomista Acrcana, com a ban· 
deira de transformar o Acre cm Estado. Adormeciam os j:lartidos, 
dissolvium-se, volatilizavam-se, porém o ideal era intocável: o Acre haveria 
de ser Estado. 

Veio o ano de 1945 e eleito o General Eurico Gaspar Outra pura Presi· 
dente da República, Parece que uma nova aragem passou a soprar cm toda a 
Amazônia c em especial no Território do Acre. Outra tinha ido buscar, na 
Comissão de Limites da Arca Amazónica, o jovem Major José Guiomard 
dos Santos, que ali trabalhava desde que saiu da ésc.ola de Rcalcngo. Levou· 
o para primeiro Governador de Ponta Porã, recém-instalado, onde pcrmane· 
ceu poucos meses, cm virtude de sua nomeação para Governador do Acre. 

José Guiomard dos Santos era uma figura estranha, c desencantado cs· 
tayu o povo. Assim, o novo Governador deveria ser uma figura idêntica à 
maioria dos que o antccedcran1. 

O robusto Major, com o seu ardor cívico, tão logo recebeu a incumbê:n· 
ciu, no mês de abril de 1945, saltou de um DC·3 dos Serviços Aéreos Cruzei
ro do Sul, e logo começou a trabalhar. Naquela época chuvosa, a pista de 
Rio Branco não oferecia condições de pouso, utilizando a de Xupuri, e ele 
mostrou a sua bravura no primeiro encontro com os céus da Capital acrca· 
na, quando, ao sobrevoar Rio Branco, "forçou" o Comandante Jorge Mo· 
reira a aterrissar na sua pista de pouso. A partir daquele instante: o novo Go· 
vernador do Acre. passou a ser admirado pelo povç c não olhado como um 
vice-rci enviado para além-mar. 

Após seu desembarque hist6rico, nl!.o estranhou o campo de terra bati· 
du e ne~ n lama da estrada de acesso ao Pnlâcio ou das runs da jovem Capi· 
tu!. Estava habituado com a Amazônia na sua convivência na Comissão de 
Limites ou com as tribos indigcnas. Embora mineiro, tinha a vocação uma· 
zónidu. Logo se familiarizou, ntravés do seu ta to diplomático, sem esquecer 
a sua energia, inclusive, militar. 

Auscultou o povo, sentiu seus problemas e revolucionou o Acre cm to· 
dos os quadrantes, tendo como lema TRABALHO c HONESTIDADE. F<l 
ii maior ohra de todos os tcmf!OS, podendo, num plúgio do gener:.1l romano, 
di1.cr: "encontrei umu cidade de terru e deixei construída uma de tijolos c ci· 
nu:nto". Suu ohstinaçi'lo peln suu novnterm contribuiu p:m1 umí1-la tilo pro· 
rundumcnte 411anto o nativo mais dedicado U sua terra. Vêm as eleições de 
l'l5ll c o puvo o candidutou u Deputado Fedem1 cm opo5içào ao ~cu c:oic::~m 
de !'arda Os.;ar Passos. 
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Nu sua campanha eleitoral afirmou o desejo de transformar o Território 
do Acre cm Estado. O Partido opositor combatia a mudança polflica, sob o 
argumento de que faltavam condições econômicas para u sua uutonomin. 
Mas o candidato que desfraldou a bandeira autonomista o fez apoiado nos 
propósitos do povo, na necessidade de mudar o sistema inadequado para 
seus habitantes, com o mais uccndrado espfrito cívico-patriótico, apesar da 
oposição, comandada por uma minoria atuante. 

Venceu o pleito c, cm 1954, apresenta seu projeto. Luta nus ruas das ci
dades, nas vilas, esclarecendo sua idéia, participa de comrcios, de reuniões, 
enfim, usa de todos os veiculas que pudessem levar ao povo a sua idéia. Es· 
crevc nos jornais do Pais c do Acre, explicando essa necessidade. Sua condu
ta diplomática c perseverante convenceu a maioria do Congresso Nacional c 
seu projeto saiu aprovado e vai à sanção, transformado na Lei n9 4.070, no 
dia 15 de junho de 1962, no regime parlamentarista, sendo seu Primeiro· 
Ministro o atual Senador Tuncrcdo Neves, a quem, neste momento, rendo 
minha homenagem. 

O Acre é Estado, graças ao trabalho gigantesco do seu criador, o bravo 
Deputado, hoje Senador José Guiomard dos Santos! Por todas as cidades, 
vilas, povoados c seringais do Acre, a noticia acalentada, há sete décadas, foi 
acolhida com especial alegria! 

Passados 17 anos c ainda se pergunta, além da fronteira acrcana: foi 
acertada a transformação? O Acre tinha condições sócio-económico
culturais de ser Estado? 

Respondo afirmativamente c por vârios motivos, sendo um deles a nc· 
ccssidadc de cada povo se autogovcrnar. Digo-lhes que era triste a situação 
do A:crc Território. Basta-lhes esclarecer que no pcrlodo de 1952/54 (portan· 
to, em dois anos}, 12 Governadores passaram pelo Acre! ... Quanta tristeza ... 
quanta decepção ... quanta esperança sepultada, depois de conhecida a Ad· 
ministração lmpar de José Guiomard dos Santos, no pcrlodo de 1945/50! 

O Acre tem condições económicas de sobreviver ainda nos dias atuais, 
já decorridos 17 anos como Estudo autónomo? 

Qual o Estado que não vive na dependência do Governo Federal, apesar 
· das facilidades recebidas c o privilégio da localização na orla marítima? O 
Acre, sendo ainda jovem, 76 anos de identidade bra:;ílica, 17 dos quais como 
Estado, c o solapamento sofrido durante muitas décadas, abandonado, in
clusive, à sua própria sorte, orgulhosamente proclamo ter as mesmas con· 
diçõcs das demais unidades federativas. E quem fala são os algarismos. 

Embora cansativo, menciono aqui o percentual da dependência de cada 
Estado à União, cm 1978, Iniciarei com o Distrito Federal, 48%; Rio Grande 
do Sul, 9%; Santa Catarina, 20,2%: Paraná, 18,5%; Mato Grosso, 23,2%: 
Goiás, 33,2%; São Paulo, 8,6%; Minas Gerais, 21,5%; Rio de Janeiro, 11,5%; 
Espírito Santo, 29%; Bahia, 21,9%; Sergipe, 52,2%; Alagoas, 33,2%; Pernam· 
buco, 22%; Paraíba, 46,7%; Rio Grande do Norte, 26,3%; Ceará, 43,2%; 
Piauí, 55,2%; Maranhão, 53,2%; Pará, 55,7%; Amazonas, 42%; c o Acre, 
79,6%. 

No Acre o percentual se tornou maior, peque está incluído o valor da 
transferência da dotação destinada ao pagamento do pessoal do antigo Ter· 
ritório que ficou servindo ao Estado. 

Do Jornal do Brasil, de 28 de maio deste ano, destaco o trabalho do Jor· 
nalistu Carlos Alberto Wandcrley, sob o titulo "As regiões c a renda nacio
nal", que enumera a participação das regiões na balança comercial, onde se 
verifica que, durante o ano de 1976, apenas ''três Estados são superavitfirios 
no comércio interno do Brasil: São Paulo (muito distanciado), Amazonas 
(provavelmente, por causa da Zona Franca) c Santa Catarina (carvão). To
dos os demais sào deficitários: compram mais do que vendem", 

Em seguida apresenta o ilustre jornalista: "Alguns destaques desta pcs· 
quisa: Sllo Paulo vendeu no ano de 1976, 283 bilhões de cruzeiros c comprou 
somente 124 bilhões de cruzeiros, acumulando um saldo de 159 bilhões de 
cruzeiros. O maior déficit foi do Paraná- Crl 41 bilhões, seguido do Rio 
de Janeiro, Crl 18,800 milhões; Pernambuco, IS bilhões; Bahia, 13 bilhõcsc 
Minas Gerais 11 bilhões". E pela ordem, o Acre é o que apresenta o menor 
déficit na balança comercial, depois da Paraiba. 

Diante dos dados apresentados: porque silo irrcfutfivcis, sente-se que to
dos os Estados vivem nu dependência do Tesouro Nacional, nivelando-se, 
com cxceçilo dos três mencionados: São Paulo, Santa Catarina c Amazonas. 

E o Acre, transformando cm Estado, passou a sentir uma nova vida. O 
povo também se transformou, saindo daquela situuçilo de inferioridade cm 
que se encontrava. 

Veja-se os dados fazcndo·sc um paralelo entre os unos de \1)63, quando 
da posse do IY Governador eleito, e o uno de 1978, no Acre. Suu populaçi'io, 
que cru de 173.1.<00 hahituntcs, passou puru 2íi6.4UO, com um aumento de 
651!(, cm apcm1s 15 unos, muito mais do que no período tcrritoriu\ L.\c JIJO:! u 

1962. Sua renda prr rapita, de Crl 71,56, passou a Crl 1.80 I ,74, cm 78. Seu 
primeiro orçamento, de Cr~ 3.035.000,00, passou para um bilhllo c 101 mi· 
lhàe.'i de cruzeiros, em 7!!. Sua importação, de Cr.\ 5.300.000,00, passou puru 
CrS 1.1 ou.uoo.ooo,oo, cm 78. A':t matriculas nus escolas primárias subirum 
de 2U.342, cm 1963, para 49.237, cm 78, com um aumento de 142%, muito 
maior do que seu crescimento demográfico no mesmo pcrfodo, isto é, de 
1963f78; c do 2• grau, de 744 para 3.049, portanto, comam aumento de 
31U%! 

E a minha con~_i~çào mais se ro~u~~.cce com o passar dos unos pelo acer
to da medida que transformou o sistema poHtico do Acre cm Estudo. E as· 
sim pensando, com a alma elevada c agradecida face aos benefícios auferi· 
dos, aproveito o feliz ensejo para, respeitosamente, sugerir a Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República, General Joi\o Baptista Figueiredo, que 
eleve a Estudo os atuais Territórios de Rondõnia, Roraima c Amapá. O ato 
será dos mais justos e tem o sentido de audácia criadora c aguardado ansio
samente pelos seus habitantes. 

Governei o Acre no pcriodo de setembro de .1966 a março de 1971, cn· 
trcgando a meu sucessor um Estado sem divida c saneado cm todos os seta· 
res. Segundo a Fundação João Pinheiro, o meu governo foi o que mais apli· 
cou, no Brasil, cm investimentos, os recursos do Fundo de Participação c do 
Fundo Especial, tendo alcançado mais de 80% dos seus valores! E, isso, 
graças ao desejo de preparar a sua infra-estrutura c vencer o tempo perdido. 
Lá se encontra a sua Assembléia Legislativa, comandando a vida política c 
seu Tribunal de Justiça, com todas as Comarcas providas de Juízes. 

Na época territorial, era comum verificar-se as Comarcas sem seus titu
lares ... Os juizes c promotores atualmcntc servindo são concursados c na sua 
maioria frutos da Universidade do Acre. 

E quantos benefícios surgiram graças ao sistema politico ali existente? 
Dentre tantos, falarei com especial encanto nas Faculdades c, enfim, na Uni· 
vcrsidade, criada pelo nosso governo, a qual abriga hoje 2.000 estudantes. 
Direi que foi o passo mais ousado da nossa administração, porque, como sen· 
tcnciara Voltairé, "Nada liberta como a educação", c a liberdade plena so
mente é alcançada instruindo o ser humano. E o pensador francês acertada· 
mente dizia: "Quando uma nação começa a pensar é impossível detê-la". E 
os resultados têm sido tão promissores, que o espírito do acrcano se im· 
pregoou da frase comum cm todos os lábios: antes do Estado c depois do Es· 
tudo, antes da Universidade e depois da Universidade. 

Mudaram-se os tempos, mudaram-se os hábitos, mudaram-se os sistc· 
mas de vida, inclusive administrativa. 

E o Acre, estuante de alegria, governa-se através de seus próprios filhos! 
Poderei neste rápido bosquejo deixar de homenagear o homem que foi o 

responsável por todas essas mudanças; 
Digo-lhes que o momento é indicado para dizer ao Brasil quem é o seu 

ilustre filho, o a tua! Senador José Guiomard dos Santos, que além de haver· 
se notabilizado com a criação do Acre-Estado, muitos c reais scrvio.ros prcs· 
tau c tem prestado à sua Pàtria. Será que seus ~adas biográficos obtidos no 
arquivo do Senado expressam a grandeza dessa figura impar? José Guio
mard é humilde pela sua própria formação militar c nunca diz o que fez, por· 
que cm seu espírito se mantém fixo o pensamento do General de Gaulle: "Os 
soldados nilo são sempre convocados pura a batalha. Não lhes cabe decidir. 
Mas os soldados são sempre chamados a servir". Construir quartéis no intc· 
rio r du Amalóniu. Dizia-me um sacerdote, já octogenário, da missão salczia· 
na, que ainda se lembra do Tenente Guiomurd,lépido, pregando a cumccira 
de uma casa destinada a um quartel no Alto Rio Negro. O atual General 
Moracs Rego, ilustre Comandante da 7• Região Militar, quando foi coman· 
dar T,'lhlltinga, nu década dos sc.'iscnta, contou-me que cm seu Gabinete de 
Comando conservava o retrato de José Guiomard dos Santos, como reco· 
nhecimcnto ao seu colega de farda pelo trabalho rculizudo nuquclu árc01, 
quando tudo era dilicil. Também, há menos de 15 anos, ouvido pelo Sr. Mi· 
nistro das RehlçÕC':t Exteriores, seu depoimento foi decisivo purú dirimir dú· 
vidas de linha fronteiriça, quando os ânimos pareciam exaltados. Lembro· 
me das expressões de apreço c estima que o saudoso Marechal Custcllo Brun· 
co tributava ao seu colega c amigo. Certa vez, visitando·o no Palácio das Lu· 
rnnjeirus, revelava-me ter sido José Guiomard seu aluno nu Escola de Rea· 
lengo c o dirigente do Boletim da Escola, pela sua culturu. 

José Guiomnrd é Militar c Engenheiro du Escola Politécnicu do Rio de 
Junciro c Escola Técnica do Exército, cspcciulizundo·sc cm Gcodésk1 c Astro· 
nomiu. Pertenceu h Comissão Dcmurcndora de Limites com 11 Colômbiu, 1)11· 

ragu ui c Uruguai. Foi, inclusive, subchefe dessas comissões, Nll Cllmuru c no 
Senado, exerceu c exerce mJ muis vuriadus comissões. Teve missões no exte
rior a Convite dn Departamento de Dcfesu dos Estudos Unidos, Esteve nu 
Espanha a convite do ~ovcrno r..-spanho\, c foi observador du Conferência ln· 
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1cqmrlamcntar cm Wushington c Palma de Mallorca. E portador de várius 
condecorações, como: a Medalha Militar de Bons Serviços (Exército), Almi
ranlc Tum~mduré, Mérito Naval, Cruz Boiucá (Colômbia), Mérito do Para
guai, Rio Branco, Marechal Hermes, TaumulUrgo de Azevedo (M. da Jus
tiça), La~tuna e Dourados c do Pacificador (Exército). 

Graças à sua adiumantinn cultura, tem tmbalhos publicados, como: 
''Dcmurcaçüo de Fronteiras", ''CinqUentenário do Tratado de Petrópolis", 
"Mensagem do Acre" c "Territórios Federais, Grandezas c Misérias". 

Só um homem desse porte poderia enfrentar a luta de transformar o 
Acre cm Estado, c como nos versos de Gonçalves Dias: 

"A vida é combate, 
Que os fracos abate, 
Que os fortes, os bravos, 
Só pode ex:altar". 

Sabi!·Se hoje que foi verdadeiramente homérico, mas como bom mate· 
mútico c estrategista, também soube escolher seus comandados no Acre para 
guarnecerc:m a sua retarguarda, enquanto batalhava na trincheira par Iumen· 
ta r. E lá conliava seus planos e segredos ao bravo Coronel Manoel Fontenelc 
de Castro, cearensc de nascimento, tendo adotado o Acre como sua terra, e 
onde se encontra sepultado desde 1964. Era uma figura admiràvel pela leal· 
dade, pela lirmcza de caràter, pelo seu amor ao Acre c seu devotamento à 
causa pública. Foi um dos heróis da peleja. Além de Fontcnelc de Castro, 
poderia mencionar muitos outros nomes que foram leais ao ideal autonomis· 
ta; mas, receoso de incorrer em falhas, prefiro mencionar apenas alguns dos 
que se encontram no Além, como Valéria Magalhães, Mãncio Lima, Kaira\a 
José Kaira\a, Eugénio Raulino, Eurico Fonseca, Hermes Brasileiro, José 
Soares de Carvalho, José Cordeiro Barboza, Raimundo Chuar, José Rodri· 
gues Lcit,e, Adolfo Barboza Leite, João Sabino de Paula, Laura Fontes e 
Vieira Lima. 

Concluo, reafirmando que 5omos grato5 a todos que o ajudaram pen
sando no futuro daquela terra; ao Congresso Nacional que num gesto de sua 
peculiar grandeza cívica acolheu c aprovou o Projeto; ao Brasil que nos aju· 
dou e vem colaborando, especialmente os Governos Revolucionários; àquc· 
lcs que :10 passado se imolaram pensando num Estado florescente, tendo por 
inspiração a pátria brasileira. E ao ver defluir o 17'~ aniversário do triunfo de 
uma idéia acalentada há mais de 80 anos, obriga-nos a refletir ainda mais 
pela nossa responsabilidade perante aqueles que confiaram em nós, defenso
res du idéia, perante o povo que acredita na conduta de seus legítimos repre~ 
sentantes de quem espera trabalho fecundo e promissor. E finalmente, toda a 
nossa gratidão, gratidào eterna, como eterno sào os nomes de todos aqueles 
construtores de Pátrias e nesse rol de brasileiros notáveis se inscreve o do 
criador c benfeitor do Acre, Senador José Guiomard dos Santos! (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palal'ra ao nobre 
Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguinte dis· 
curso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os jornais noticiam, hoje, que o Governo deverá enviar ao Congresso, 
no próximo dia 27, o seu projeto de anistia, que um anteprojeto foi encumi~ 
nhado pelo Ministro Pctrônio Portel la, no dia de ontem, c, também, que será 
ouvido o Conselho de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, todos os brasileiros sabem que faz parte integrante do 
programa do M 08, uma luta que é prioritflria cm favor da anistia para 
aqueles que cometeram delitos políticos. 

O M DB, acredito, mesmo sendo uma anistia restrita aquela que deverá 
ser enviada pelo Governo, vai evidentemente accitâ·la - acredito eu, fulo 
cm meu nome pessoal-, porque ela deverl'l beneficiar uma parcela daqueles 
brasileiros que foram punidos por questões politicas, Mus, ~importante res~ 
sultar, para que todos se compenetrem disso, que a unistiu u\urdcudn pelo 
Governo é umu anistio pequena, uma anistia restrita. 

O Ministro du Justiça disse que o projeto do Governo, que será enviado 
dia 27. nl\o será de maneiru fragmentária, como os projetas precedentes, não 
de forma trunc;1da como outros tantos qui! estão providcnciu\mentc, nos ar
quivos, porque, se tlprovudos, não levnrió\m u nudu. 

Este i: o prime:ro aspecto, Sr. Presidente, que cu gostaria de abordar. S. 
Ex• o Sr. Ministro du Justiça cstú, evidentemente, com este tipo de declu· 
r:u;r1o, .:orno us declarações que fez à telcvhlilo dias utr!ls, querendo mostrur 
ao Puis que o projeto de unistiu, cncuminhndo recentemente pelo MDB, nil.o 
cru de unistia tilo grande como a do projeto que o Governo cstll propcnsn 11 

l'nvinr a esta Casn no próximo dia 27, Gostarill, Sr. Presidente, de contcslar 

esta anrmaçào. O Ministro da Justiça, o Governo, nào podem alurdcar uma 
;.mistia pequena, uma anistia restrita, querendo imputar acusações à Opo· 
:>içào tendo cm visw o projeto que a Oposiçào apresentou a consideracllo do 
Congresso Nacional. 

Aquele projeto, que era uma emenda constitucional, pretendia ulgo 
muito mais profundo, muito mais sério, que era a devolução, pura o Con
gresso Nacional, do direito de decretar anistia, de acordo com a tradição 
constitucional do nosso Pais. Se havia algum equívoco cm um artigo que o 
MDB queria colocar nas Disposições Transitórias c que levaria o número 
:!.11, no que diz respeito a prazo, no que diz respeito à conccituaçào de crimes 
politicas, esse equívoco, evidentemente nào empanava, de maneira nenhu~ 
ma, o objetivo maior da Oposição, que era devolver ao Congresso Nacional 
o seu direito legitimo c certo de votar anistia para crimes políticos, 

Na semana que passou, Sr. Presidente, apresentamos uma nova emenda 
constitucional, assinada por Senadores c Deputados do MDB, uma emenda 
;) scmelhanç:J da emenda do Senador Nelson Carneiro, que, depois, foi au
mentada com o substitutivo da Oposiç3o, do MDB, que devolve, estu emen· 
da que apresentamos na semana passada devolve ao Poder Legislativo a con· 
dição de dar anistia para crimes políticos, 

Neste projeto, que é um projeto do M DB, que foi subscrito por Senado· 
res t: Deputados da Oposição, estabelecemos os mesmos critérios da emenda 
anteriormente apresentada pelo Senador Nelson Carneiro, que seriam os se~ 
guintes: 

"Art. I• Ficam revogados os it,ns VI do art. 57 c VIII do 
art. 43 da Constituição F'dcral. 

Art. 2v Acrcsccntc•se ao artigo 44 da Constituição Federal o 
seguinte item: 

"X- conceder anistia". 

Isto é, prerrogativa do Congresso Nacional o conceder anistia. 

"Art. Jv Acrescente-se ao Título V- "Disposições Gerais e 
Transitórias" - o seguinte: 

Que t: exatamcnte o artigo 211, que diz, no projeto que encaminhamos 
na semana passada, o seguinte: 

"Art. 211. E concedida anistia a1"1pla c irrestrita aos civis e mi
litares punidos com fundamento nos Atas Institucionais, nos Atas 
Complementares c na Lei de Segurança Nacional, inclusive com 
suspensão de direitos políticos c cassação de mandatos." 

Eu só queria alertar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que este é o projeto 
do M DB. Se por acaso o Ministro da Justiça tiver a pretensão de justificar o 
seu projeto de carátcr restrito querendo imputar à Oposição projeto mais 
restrito ainda, poderemos responder com uma emenda constitucional que es~ 
tá tramitando no Congresso Nacional, que este é o projeto doM DB, projeto 
que dá, de acordo com o programa do Partido, anistia ampla e irrestrita a to· 
dos aqueles que foram punidos por atas institucionais, punidos por atas 
complementares e punidos pela Lei de Segurança NacionaLAcresccntando 
ainda, inclusive, com a perda dos direitos políticos e de mandatos legislativos 
ou ex:ecutivos, 

Este é: o projeto do MDB, da anistia irrestrita, da anistia ampla, Quere
mos, nesta oportunidade, contestar .o Ministro da Justiça que, através de 
programa de televisão, através de entrevistas aos jornais do País, está que~ 
rendo impor a imagem de que o MDB tinha um projeto mais restrito c que 
este projeto do Executivo é melhor e mais amplo. 

Nào está S. Ex• falando com o realismo ncccssl.irio a um Ministro da 
Justiça, porque o projeto do MDB pretende uma ariistia ampla e irrestrita, 
de acordo com o Programa do nosso P&rtido politico. 

Mas, Sr. Presidente, este é o primeiro aspecto que eu gostaria de abor
d:lr, nesta tarde, pura contestar as alegações do Governo de que a sua anistia 
tem uma amplitude maior do que aquela pretendida pela Oposição. 

Demonstramos, claramente, que o projeto do M DB tem uma amplitude 
muito maior do que aquilo que està sendo anunciado pelo governo, nesses 
dias, paru ser encaminhado, através de projeto de lei, no próximo dia '17, ao 
Congresso Nuciona\, 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o jornal O Globo publica, hoje, tulvez 
como furo de reportagem, aquilo que deverá ser u essência do projeto do Go
verno, no que diz respeito U unistiu para os crimes políticos. 

Este pr~1jcto c~pecilica dat11s, c, de acordo <.~indu com o jornal O G/c1ho, n 
projct!J cstll nas tn:'tos do Senhor Presidente du República para ser anulbado, 
c '>"Crii ,,:on!:ellida unistiu uos que prnticuram crim~:s, pollticl1S ou piirticipuwm 
de a tos ~on~idcrudos subversivo'i, no período de 2 de setembro de 1%1, um 
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dia np6s a dccretaçllo da últimn anistiu no Governo Parlamentar de Jollo 
Goulnrt, até Jl de dezembro de 1978, quando foi extinto o Al-5. 

Esse projeto retira, de acordo com todas as informações publicudas pela 
imprensa, n amplitude do que deveria ser a anistia, o pcrdllo proposto pelo 
Governo que anuncia uma. abertura dcmocr6tica c po\fticu para este País. 

Todos nós sabemos que a anistia, que deve ser usada pelo Poder Público 
pura o apaziguamento dos espíritos dentro do território geográfico de uma 
naçllo, nào pode haver restrição. A hist6rin deste Pn!s tem demonstrado que, 
após todas as ocorrências revolucionárias, as anistias têm sido amplas, irres
tritas, nào têm sido diminutas como esta que estA sendo anunciada pelo Go· 
vcrno Federal. · 

Ainda hoje, Sr. Presidente, vimos declarações do ex-Presidente da Or· 
dcm dos Advogadas da Brasil, Sr. Raymunda Faara, que faça questao absa· 
luta de ler no Plenãrio do Senado para que constem dos Anais desta Casa. 
Diz ele: 

A anistia que vem a!, cheia de restrições c casu!smo, não é 
anistia c vai servir para definir negativamente o perfil do governo, 
ameaçando a legitimidade c o consenso. A advertência foi formula
da, ontem, na Ria, pela ex-Presidente da Conselho Federal da Or· 
dem das Advogadas da Brasil, Raymunda Faara. 

Entende ele que nilo ocorreu no Pais, durante a fase mais agu· 
da da contcstaçilo ao regime, "um fato terrorista, mas uma luta ar· 
muda", afirmando que, "mais que a Lei de Segurança Nacional,~ o 
Código Penal que define a crime de natureza política". 

"Dizer que houve terrorismo, naqucl11 ~peca, seria o mesmo 
que admitir que houve terrorismo cm 1922, 1924, 1926 c 1932. E, 
no entanto, todos os participantes desses movimentos foram anis
tiados, a anistia foi mais abrangente, menos restritiva que a prome
tida pelo atual governo." 

Sem citar o nome do brigadeiro Eduardo Gomes, o ex
Presidente da OAB recordou episódio "envolvendo um cidadão 
que tomou um avião cm Silo Paulo, para lançar uma bomba, no 
~alllcia da Cateto, contra a Presidente Arthur Bcl'nardcs", c garan
tiu que ainda que ele tivesse consumado seu objetivo "não se confi· 
guraria um ato terrorista, mas de luta armada, um ato político". 

Segundo Faoro, nilo se pode isolar um crime de um contexto 
histórico, "com o propósito de tirar dele um conteúdo de crime co· 
mum, pois o que lhe dã carA ter é o fato histórico, c esse equívoco 
que vamos cometer agora não foi cometido no passado". 

Sr. Presidente, o terceiro aspecto que queria salientar nesta tarde, diz 
respeito ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Encami· 
nhamos, hã mais de 30 dias, um requerimento ao Ministério da Justiça pc· 
dinda investigação do Conselho de Defesa das Direitas da Pessoa Humana, 
a respeita da desaparecimento de 47 pessoas. Dentro de •lguns dias camplc· 
mentaremos a lista, porque silo mais 18 ou 20 pessoas que, de acordo com os 
estudos efctuados por uma comissão de Deputados do MDB nn Câmara, es
tão também desaparecidas. E até hoje não houve de S. Ex•, a Sr. Ministra da 
Justiça, nenhuma manifestação a respeito do assunto. 

O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana se reuniu uma 
vez, c ao que parece nilo foi convocado para uma segunda rcuniilo. Até ugo· 
ra, nilo tivemos nenhuma satisfação a respeito do desaparecimento de deze· 
nas de brasileiras que foram presas por órgãos de segurança c que simples· 
mente desapareceram. 

Acharia mais oportuno que o Sr. Ministro da Justiça, ao inv~s de cri ti· 
car o projeto do MDB, quando envia seu projeto de anistia restrita, explicas· 
se tl Naçilo o desaparecimento de dezenas de cidadãos que foram presos c cs· 
tão desaparecidas cm razaa da açàa dos 6rgaas de segurança d"tc Pais. 

Nilo queria me estender mais, Sr. Presidente. Apenas quero deixar bem 
clara a situação no que diz respeito b presença do MDB na luta pela anistia. 
Poderemos aceitar a anistia restrita que irA beneficiar uma parcela de pessoas 
que, provavelmente, todos, foram injustiçados. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazenda soar a campainha.) -
Peço que V. Ex• conclua o seu discurso. 

O SR. ORESTES QUERCIA (M DB- SP)- Daqui a poucas instan· 
tes, Sr. Presidente, vou terminar. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Perdoe-me V, Ex•, mas a seu 
tempo cst6. esgotado. Pediria u V. Ex• que conclulsse o seu discurso. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Perdoe-me V. Ex•, mus, 
tumhém, ocorre que, normalmente, a Presidência d{l um uviso ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sou tolerante. Também nno es· 
tou cortando a palavra de V. Ex• Ocorre que V. Ex• disse que vai tcrminur 
daqui u pouco. Nilo sei o quanto vai se estender o daqui a pouco de V, Ex• 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Sr. Presidente, permita 
V. Ex•, que tem sido um Presidente tlio democrata- c lembrando que V. 
Ex• costuma prevenir o orador de que seu tempo está se esgotando - nllo 
existe um relógio aqui na frente. O relógio cstâ atrl&s. E dificil para o orador 
acompanhar o horário. Enti'io, normalmente, o Presidente faz um aviso de 
alguns minutos antes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Par isso mesma é que a Mesa faz 
um aviso, com tolerância, para que V. Ext, então, tenha tempo de fazer uma 
peroraçi'io c uma conclusilo adequada ao discurso de V. Ex• 

O SR. ORESTES QUI::RCIA (MDB- SP) -Agradeça a V. Ex• c era 
apenas isto, realmente, que estava reclamando. Inclusive porque, Sr. Presi· 
dente, no encerramento das minhas palavras, eu talvez esteja defendendo os 
direitos das Lideranças arcnistas aqui no Congresso Nacional, porque te· 
mos lido nos jornais que o encaminhamento de processos politicas impor· 
tantcs neste Pais- inclusive o encaminhamento do projeto de anistia- está 
sendo feito à revelia das Lideranças da ARENA desta Casa, da outru Casa c 
até das Lideranças da ARENA dentro da Partida. 

Sr. Presidente, gostaria de lembrar nilo ser conveniente que os Lideres 
da ARENA sejam marginalizados cm assuntos tào importantes e de interes
se politica deste País: as Líderes nesta Casa, a Lldcr na Câmara Federal, a 
Presidente da ARENA. 

Queremos reclamar dessa anistia restrita, ao mesmo tempo ressalvando 
que, provavelmente, se as Lideranças da ARENA estivessem sendo ouvidas 
normalmente para esse assunto tão importante, talvez a Naçi'io ficasse mais 
compensada com a anistia que todo o povo deste Pais quer, que é a anistia do 
MDB, uma anistia ampla, geral c irrestrita. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sabre a mesa, requerimento que 
será lido pela Sr. 1•-Sccrctllria. 

E lido o s.gulnrt 

REQUERIMENTO N• %04, DE 1979 

Requeremos, na forma regimental, c de acordo com as tradições da Ca· 
sa, as seguintes homenagens de pesar pela falecimento da Ator Pracópio 
Ferreira: 

a) inserção cm Ata de um vota de profunda pesar; 
b) apresentação de candaléncias à famllia. 
Sala das Sessões, 19 de junho de 1979. -Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento depende deva· 
taçàa. 

Em votação. (Pausa.) 

O Sr. Nelson Carneiro (M DB- RJ)- Peça u palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a yotação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Nelson Carneiro, para encaminhar a votaçilo. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para encaminhar a vo
tação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No imenso palco da vida, desceu ontem uma sombra. Morreu Joi'io Ál· 
varo de Jesus Quental Ferreira, que para a nossa geração c para ns gerações 
que virllo depois, 5C chámou Proc6pio Ferreira ou, simplesmente, Proc6pio, 
E, a esta hora, atares c espectadores, dirigentes c figurantes, autores c criti· 
cos, que com ele colaboraram, o aplaudiram e o julgaram durante sessenta c 
dois anos de atividadc, cstari!.o levando ao túmulo, no Ccmit~rio de Silo 
Francisco Xavier, aquele corpo miCtdo, que a disciplina, a graça e arte con· 
verteram no maior c no mnis rcstcjado de nossos intérpretes teatrais, repre
sentante de 425 peças c vivendo mais de SOO personagens distintos. O teatro, 
c cm especial o teatro de comédia, foi sua vida e seu destino. 

Em lugar de estudar Direito, como queria o pai, matriculou-se na Esco· 
la de A'rtc Dramlltica da Ria de Janeiro, que Coelho Neta dirigia. E aquela 
entrada cm falso nu primeira comédia, 11 Amigo, Mulher e Marido'', chegan· 
do ao palco pelo quarto de dormir da senhora, cm vez da ·portu do suli\o, se 
lhe valeu, por sem dúvida1 u reprovuçi'io do contra-rcgrn, p1:rmitiu que, h sua 
custn, o público o premiasse com a primcirn gargalhadu. Dai por diante, !iUa 

curreirn foi uscensionul, c num repórter afirmou poucos antr.s de morrer, 

-·-.. -----·--------------------------------·-------------·----·--•,__, ____ ,r-~ 
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que "fu1am sempre no problema do teatro brasileiro. Este nào c:dste. Em 
teatro só existe uma coisa: o êxito. Havendo êxito, não há problema". Nin· 
guém con!lcccu mais constantemente o êxito do que ele, êxito sofrido, suudo, 
conquistado dia a dia, sem descuidos, nem transigências. 

Se o qu~ lhe importava, antes de tudo, era representar, ele cumpriu seu 
destino nos longos anos de sua atribulada c afinal vitoriosa carreira artrstica. 
Não se rendeu \lOS poderosos, e colocou a arte acima do interesse de agradar. 

Diretor, fol exigente, cm que o desleixo c o descaso não fazem um bom 
atar. Os autores que ele lançou, os intérpretes que projetou, as muhidões que 
levou ao teatro, são, nesta hora de despedida, mais expressivos, porque mais 
vivos, mais duradouros, do que os prêmios que conquistou, as homenagens 
que recebeu, os troféus que reuniu. 

Louis Jouvet, que o aPlaudira na soberba interpretação de Moliérc, pre
tendeu levá-lo para a Comédia Francesa. Procópio preferia seu público, 
aquele que o aplaudiria nas 3.621 apresentações de Deus lhe Pague, de Joracy 
Camargo. Justo, pois, que a Naçno se enlute por seu desaparecimento. 

Guardo dele gratas lembranças, desde quando, jovem repórter, o entre
vistei na Bahia, de volta de trabalhosa excursão pelo Norte, até às noites cm 
que nos encontramos, ele exibindo-se no Teatro Serrador, cu exibindo a co· 
média com que me aventurei a encenar no Teatro Glória, no Rio de Janeiro. 
Mas a última vez cm que nos vimos foi cm Duque de Caxias, num auditório 
contíguo ao da sala de reuniões da Câmara Municipal, e a que cm hora de 
inspiração os caxienscs denominaram de "Auditório Procópio Ferreira", 
inaugurado também com a presença de Bibi Ferreira, que lhe segue a esteira 
de triunfos c é depositária de seu nome ilustre c festejado. 

Nbs, os que ainda ficamos, já nào repetiremos a frase de sua modéstia, 
ao dividir o teatro brasileiro cm três fases: "Joilo Caetano, o fundador; Cor· 
rca Vasqucz, o continuador; Leopoldo Fr6cs, o conso\idador. Depois deles, 
o dilúvio". Não. Foi a vida, c do a morte, que entre Leopoldo Frócs c o di
lúvio, colocou Procbpio Ferreira, cuja memória, cm nome do povo fluminen
se, que o viu nascer c o conservou no carinho de seus aplausos, c hoje o con
duz entre lágrimas ao silêncio do túmulo, aqui reverencio, como o grande in
térprete das angústias, das alegrias, dos desencontros, dos dramas de todos 
os tempos. A menos que ele tenha sido no teatro o próprio diiC&vio, pelo dilú
vio de aplausos que conquistou c que mereceu. 

Procbpio Ferreira, Deus lhe pague! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Murilo Badaró, para encaminhar o requerimento. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG. Para encaminhar avo
tação. Sem rcvisllo do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Liderança da Maioria não poderia ficar ausente a esta justissima ho
menagem que o Senador Nelson Carneiro presta a um dos maiores atares 
brasileiros de todos os tempos, Proc6pio Ferreira, que deu grande contri
buiçilo ao Teatro brasileiro. 

Os artistas, Sr. Presidente, assim como os poetas, freqUentam atmosfc· 
ras as mais altas, que muitas vezes a maioria das pessoas nno conseguem 
atingir. São criaturas privilegiadas pelo espirita c pela sensibilidade. Os 
aplausos que remuneram sua arte têm para eles significado especial. 

A contribuição de Procbpio Ferreira ao Teatro brasileiro é de tal monta 
que o seu nome se incorporou, de maneira definitiva, à história dessa arte. 

O Senador Nelson Carneiro, cm seu bem estruturado discurso, fez algu
mas considerações preciosas sobre a cvo\uçfto do Teatro brasileiro. Nesse 
quadro o nome de Proc6pio Ferreira deve ser inserido como daqueles que 
maior contribuiçào deram à arte no Brasil. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, c porque cm torno dele se criou uma aura 
quase mitológica, deixando milhares de espectadores com umo. visilo ex
traordinârin do artista que emocionava p\nt~ias inteiras, é que nos solidari· 
zamos com a homenagem póstuma ao grande atar ora falecido. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrmBneccr sentados. 
(Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a Mesu se associa tls homenagens requeridas 
c transmitirA os sentimentos da Caso t1 família de Procópio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viann)- Sobre u mcsu, projeto de lei que 
scrú lido pelo Sr. tv.Secrctfirio. 

E lido n st'guinlt' 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 182, DE 1979 

Altera a redaçio dos §§ 59 e 69 do art. 127 do DecretQoolel n9 
200, de 25 de fevereiro de 1967. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' Os§§ 5•e 6• do art. 127. do Decreto-lei n• 200, de 25 dcfcverei
ro de 1967, passam a viger com a seguinte rcdaçào: 

"Art. 127. 

§ 59 Quando se tratar de compras ou serviços, cabe realizar 
concorrência se o seu vulto for igual ou superior a 200 (duzentas) 
vezes o valor do maior salário mínimo mensal: tomada de preços, 
se inferior àquele valor c igual ou superior a 100 (cem) vezes o valor 
do maior salário mínimo mensal; convite, se:; inferior a 100 (cem) 
vezes o valor do maior salário mínimo, observado o disposto na alf~ 
nea I do~ 2• do art. 126. 

§ 6' Scrà observado o mesmo critério previsto no parágrafo 
anterior, quando se tratar de obras." 

Art. 2' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçno. 
Art. J9 Rcvogam·se as disposições cm contrário. 

Justlficaçio 

Em concordância com o preceituado nos§§ 5' c 69. do art. 127. do 
Decreto-lei n• 200, de 25 de Fevereiro de \967, na Administração Dircta c ln
dircta da União, serão realizadas concorrências para compras ou serviços, 
quando o seu vulto for igual ou superior a dez mil vezes o valor do maior sa· 
16rio mínimo vigente no Pais. 

Quando se tratar de obras, caberá realizar ooncorrência se o seu vulto 
for igual ou superior a quinze mil vezes o valor do maior salário mínimo vi
gente no País. 

Esses valores, a nosso ver, slo cxageradamcntc elevados, ensejando fre~ 
quentes realizações de tomadas de preços c convites, que do possuem, evi
dentemente. os requisitos das concorrências públicas, propiciando irrcgulari· 
dadcs danosas ao Eràrio Público. 

Por esse motivo, preconizamos nova redaçlo para os questionados dis
positivos legais, estabelecendo que para a realização de qualquer despesa 
pC&b\ica de valor igual ou superior a duzentas vezes o maior salário mínimo 
vigente no Pais será obrigatória a rcalizaçào de concorrência pública, fican
do a tomada de preço c o convite para valores inferiores. 

Com essa medida, temos convicção que scrilo evitadas muitas irregulari
dades atualmcnte praticadas nas várias esferas do Poder PC&blico,· ficando 
melhor deFendido o Erário Público. 

Pelos motivos expostos, esperamos venha o projetado a merecer a aco
lhida de nossos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979.- A1enor Maria. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

DllfiÕO 110bre a Ot'llnlzaçio da Admlnlstraçio Federal, eslabele
ce dlrelrlzes para a Reforma Admlnlslratlva, e di oulru pro•ldên
elu. ................................................................. 

Art. 127. sao modalidades de licitação: 
I - a concorrCncia: 
11 - a tomada de preços; 
III - o convite. 
§ 19 Concorrência é a modnlidadc de licitaçho a que deve recorrer a 

Administraçfto nos casos de compras, obras ou serviços de vulto, cm que se 
admite a participaçno de qualquer licitante através de convocaçilo da maior 
amplitude. 

~ 29 Nas concorrências havcrCl, obrigatoriamente, uma fase inicial de 
habilituçno preliminar destinada a comprovar a plena qualilicaçho dos inte
ressados pura realizaçilo do fornecimento ou cxccuçno du obra ou serviço 
programudoJ. 

§ 39 Tomada de preços é a modalidade de licitaçilo entre interessados 
rrcviumentc registrados, observada a nccess6riu hnbilitaçho. 

§ 49 Convite é a modalidade de licitnçilo entre interessados no rumo 
J'ltrtincnte uo objcto du licituçho, cm número mínimo de três, escolhidos relu 
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~-2-----------------------------------------~--------------------------~~ unidade administrativa, registrados ou nilo, e convocados por escrito com 
;~ntcccdi:ncia mfnima de J (três) dias úteis. 

~ 511 Quando se: tnllar de: compras ou serviços, cube realizar concorrên· 
cia se: o seu vulto for igual ou superior u dez mil vezes o valor do maior su
l~rio mínimo mensal; tomada de preços, se inferior àquele vulor c igual ou 
superior a cem vezes o valor do maior salârio minimo mensal; e convite, se 
inferior a cem vezes o valor do maior salllrio mfnimo, observado o disposto 
na ulíneu I do § 2• do urt. 126. 

~ 6~' Quando se tratar de obras, caberá realizar concorrência se o seu 
vuho for igual ou superior a quinze mil vezes o valor do muior salário mini
mo mensal; tomada de preços, se inferior àquele valor e igual ou superior a 
l]uinhentas vezes o valor do maior salário mfnimo mensal; convite, se infe
rior a quinhentas vezes o valor do sal!trio mínimo mensal, observado o dis· 
posto na alínea i do§ 2~' do art. 126. 

~ 711 Nos casos em que couber tomada de prc:ços, a autoridade admi
nistr;~tivn poder[\ preferir ll concorrência, sempre que julgar conveniente. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de St'rviço Público C i· 
· 1'i/ e de Finanças.} 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido scrú publicado e 
remetido às comissões competentes, 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. !~'-Secretário. 

E. lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÀO N• 34, DE 1979 

Asseaura is enlldades de classe o direito de se pronunciarem 
sobre proposições em andamento no Senado e disciplina esse direito. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 Acrescente-se ao art. 147 do Regimento Interno os par!igrafos: 

"'§ J~' E assegurado, aos órgãos sindicais das categorias pro
fissionais ou económicas c às autarquias controladoras do exercício 
profissional, o direito de se manifestarem, perante o Relator c por 
escrito, sobre as proposições do interesse da respectiva classe. 

§ 49 Terão as entidades de classe referidas no parágrafo ante
rior- para sua manifestação- a metade do prazo de que dispuser 
o Relator para apreciar a proposição em causa. 

§ 5~' O Relator fará anexar ao processo as manifestações rece
bidas, pronunciando-se cm seu parecer, conclusivamente, sobre as 
mesmas." 

Art. 29 A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publi· 
cuçào, revogadas as disposições em contrário. 

JustiOeaçio 

O objetivo deste projctOl' llh:l':rlll'. i.lr .; asse11;urar a punic1pUçào de todos 
os setorcs da comunidade no procc:sso ue elaboração das lc1s. E uma forma 
de promover o que se costum;.1 denominar "a dcmocmcia parti~ipativa", 

As entidades representativas de cmorcgados c: empreJ,1adores c os Conse· 
lhos Federais incumbidos da tiscalizuçJo das várias atividadr:o:; profissionais 
ti:m autoridade para trazer ao conhecimento do Senado o oensamento de 
ump\os setorcs da comunidad~ a re:ir:~:ito de proposiçõt:s ::m andamento. 

O art. 165 do Regimento Interno jft p1:rmite alJ::umas dess<.1:.; partici· 
pações: 

.. Quando as Comissi'Jcs !>~~ Dt:'lprtl'em de ,;:.·,:.;;~;os de interesse 
particular, procederem a inqL:í::rit1;,s, to:narcm depoimentos c inror
maçõcs, ou praticarem 01atr:·.•· r!i;iõ~IICtas semelhantes, poderno so· 
Jicitur, das autoridades lcgislutivus, judiciárias ou administrativas, 
das entidades uutárquicas, sociedade de economia mistu c c:mprcsas 
concessionúrias de serviços públicos, quaisquer documentos ou in· 
formações'" - c: aqui está o ponto que nos interessa -"e permitir 
1ts pessoas diretumente interessadas a defesa dos direitos, por escri· 
to, ou omlmente." 

Ora, com muito maior razl'lo se há de assc:gurar a entidades representati· 
\·as de coletividades inteiras, dmudas de ór~àos de :tssessoramento, de estu· 
dos c de pesquisas especializados, sejam profissionais ou patronais, o direito 
de se munifestarcm suhre assuntos de interesse coletivo. Nu forma da sugcs· 
t~o. poderi'to ~:ssas entidndcs pronunciur-se contru ou a favor do projeto cm 
cx.o1me, estando o Relutar obriHado use munifestar condu~ivumcnte sobre os 
íiTI:lllnlC/ltllS rroduzidos . 

E prc:cbo ter presente: que essas entidades, além de: reprcsentu.rcm, nu cs· 
fera administratiVII c: judiciária, a respectiva categoria, sào, por dhposiçào 
imperutiva da lei, órgãos consultivos do Poder Público. E o que dispõe o art. 
513 da Consolidação dus Leis do Trubulho: 

"Art. 51 J. Sào prerrogativas dos sindicatos: 

d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consulti
vos, no estudo e solução dos prohlcmus que: se relacionam com a 
respectiva categoria ou profissão liberal." 

O art. 147 do Regimento, a que estamos propondo o acréscimo, deter· 
minn: 

"Art. 147. A designação do Relator independe de reunião du 
Comissão e dc:vc:rá ser feita dentro de 48 (quarenta c oito) horas a 
partir do recebimento do projeto na Comissão, salvo nos casos cm 
que este Regimento estipule outro prazo. 

§ I' O Relator do projeto serà o das emendas a este ofereci
das em Plenário, salvo ausência ou recusa. 

§ 2' Quando se tratar de emenda oferecida pelo Relator, em 
Plenário, o Presidente da Comissão designará outro Senador puru 
relatá-la, sendo essa circunstância consignada no parecer." 

Com este aditamento ao texto regimental, temos cm vista assegurar a 
participaçllo de amplos sctorcs da comunidade no processo de elaboração h:
gislutiva, o que propiciará também ao Senado exame mais amplo das propo
sições cm estudo, e a oportunidade de decidir, com maior margem de acerto, 
c:m favor dos futuros destinatários das leis que elaboramos. 

Com esta convicção, confiamos venha nosso projeto merecer a acolhida 
indispensável das Comissões à sua conversão em resolução do Senado Fede· 
r ai. 

SuJa das Sessões, 19 de junho de 1979.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido, 
após publicado c distribuído cm avulsos, ficará sobre a Mesa durante J (tri:s) 
sessões a fim de receber emendas, nos termos regimentais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Eunice Michilcs- Gabriel Hermes- Jarbas Passa
rinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Di
nane Mariz- Jessê Freire- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton 
Cubra! - Aderbul Jurcma - Marcos Freire- Nilo Coelho - Arnon de 
Mello - Luiz Cavalcante - Tcotônio Vilela - Gilvan Rocha - lourival 
Baptista- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Joilo Cal· 
mon - Moacyr Dallu -Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Cur· 
neiro - Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancrcdo Neves- Amaral 
Furlan - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Vicente Vuolo - Pedro 
Pedrossian - Saldanha Dcrzi - Leile Chaves- Jaison Barreto - Lena ir 
Vargas - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Està finda a Hora do Expedien· 
te. 

Item I: 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votaçno, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n' 47, 
de 1979-Complemcntar, do Senador Franco Montara, que altera a 
Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pu· 
gumento da verba de reprc:scntaçi\o aos Presidentes das CC1muru's 
Municipais, tendo 

PARECER. sob n• 240, de 1979, da Comissão: 
-de Conslllulçiio c Ju!illta, pela constitucionalicludc cjuridi

cidude e, no mêrito, favorúvel. 

Nos termos do inciso 11 do art. 322 do Regimento Interno, u nwtériu de· 
pende, pal'il suu apruvacào, do voto fuvorúvel du muioria absoluta lia com· 
posiç:'to da Casa, 

Nos termos regimentais, suspenderei u sessl'lo por alguns minutOs paru 
que os Srs. Senat.lorcs se llc~;loquem dos seus gabinetes uté o plen(lrio. 

(Su.tpt•tr.m th /6:00 fumll', a Jt'.I'.Hlo t; rt•ah1•rftl às 16 hor11s t' H mi· 
1111101'.} 

. - --·- - --··· ---······---· ·······---····-····· ···-·--·--·-·-·-··--· -·-··--···-··--··-··------·----------·----
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~-------------------------------------------------------------------------------------------~ 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estfi reaberta a scss~o. Vai·se 

proceder à votação utravé:s do processo de votaçào ~ctrônica. Os Srs. Lide
res votarão cm primeiro lugar, votando cm seguida os Srs. Senadores. 
(Pausa.) 

Proctdt·tt à votação. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard - Adalberto Sena - Cunha Lima - Dirceu Cardoso 
- Evelàsio Vieira- Franco Montara- José Richa ...;. Làzaro Barboza
Leite Chaves - Marcos Freire- Mauro Bencvides - Nelson Carneiro -
Orestes Quércia - Tcotõnio Vilela - Lcnoir Vargas. 

ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho - Adcrbal Jurcma - AFonso Camargo - Almir 
Pinto- Aloysio Chaves- Benedito Ferreira- Eunice Michilcs- Gabriel 
Hermes- Jorge Kalumc- José Lins- Jutahy Magalh~cs- Murilo Dada· 
ró - Pedro Pcdrossian - Saldanha Dcrzi - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva - Nilo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram favoravelmente ao pro
jeto 15 Srs. Senadores; contra, 2. Houve 15 abstenções. 

Não houve quorum, a votação da matéria fica adiada para a próxima 
sessão, bem como os demais itens da pauta, todos cm fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação i adiada: 

,-l-

Votação, em turno único, do Requerimento nq 185, de 1979, do Senador 
Mauro Benevides, pela Liderança do MDB, solicit~do, nos termos do art. 
371, alinca c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Sena· 
do n• 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a 
ap\icaçào dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, c dá ou· 
tras providências. 

--3-

Votação, em turno único, do Requerimento n\'1 186, de 1979, do Senador 
Pedro Simon, pela Liderança do M DB, solicitando, nos termos do art. 371, 
alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução n.,.17, 
de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento nq 191, de 1979, do Senador 
Passos Porto, solicitando a retirada, cm carútcr definitivo, do Projeto de Re
solução n\'1 30, de 1979, de sua autoria, determinando que os atuais Sccre· 
târios Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Fe· 
dera\, c dá outm'i providências. 

-5-

Votação, cm turno único {apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
"' 305, de 1977-Complcmcntar, do Senador Itamar Franco, que dá nova re· 
dação nos§§ 2', 3', 4q c 59, c acrescenta parágrafos (antigos c novos) à Lei nq 
5.172. de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo 

PARECER, sob n• 222, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pda inconstitucionalidade, com voto venci

do dos Senadores Tancrcdo Neves, Cunha Lima, Hugo Rumos c Amurai 
Furlan. 

-6-

Votação, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 104, de 
1977, do Senudor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras 
uos ex-combatentes da FEB, tendo 

PARECERES, sob n•s 842 e 843, de 1977, e 193 c 194, de 1979, das Co
missões: 

- de Constlculçilo c Justiça - lq pronuncl~tmcnlo: pela constitudonali· 
dadc, juridicidadc c aprovação; 29 pronunclumcnto: fuvorúvc:l no Projch.l c 11 

Emenda n' I, de plcn!trio; 
-de Finanças- I' pronunclatnl•nto: contrário; 2' pronunclumcnto: con

tr!lrio uo Projeto c 11 Emenda n11 \,de p\enúrio. 

-7-
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 106, de 

1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código 
Civil Brasileiro, tendo 

PARECER, sob n• 237, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc, c, 

no mérito, favorável. 

-8-

VotaÇão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· 
dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n.,. 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto 
de Renda o 13q salário, tendo 

PARECER, sob n• 239, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se~ apreciação do Reque
rimento nq 201, lido no Expediente, pelo qual o nobre Senador Humberto 
Lucena solicita ao Senado licença para aceitar missão no exterior. 

Solicito ao nobre Senador Nelson Carneiro o parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a matéria. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Humberto Lucena solicita autorização desta Casa, 
nos termos do art. 36, § 29, da Constituição c 44 do Regimento Interno, para 
aceitar a missão de observador parlamentar da Delegação do Brasil na reu
nião da Organização Internacional do Trabalho (011), a realizar-se cm Gc
nhc, Suíça, por designação do Senhor Presidente da República. 

Ao manifestar cm nome da Comissão de Relações Exteriores o parecer 
favorável a solicitação do nobre Parlamentar parai bano, quero significar que 
se restaura, depois de longos anos, uma tradição: a da presença de parlamen
tares na reunião da Organizaçào Internacional do Trabalho. 

Durante muitos anos houve esta omissão, omissão que agora se extin
gue permitindo que tambêm perante a Organização Internacional do Traba· 
lho, onde se travam os mais variados debates sobre os interesses de patrões c 
empregados, estejam presentes representantes do Parlamento Nacional. 

Lembro-me, Sr. Presidente, que tive a honra, cm 1961, de integrar essa 
Delegação como representante da Câmara, c creio que foi aquele o último 
ano cm que essa representação ocorreu. Daí por diante, o Congresso Nacio· 
na\ tem sido esquecido quando se constituem delegações para a Organização 
Internacional do Trabalho c ainda para a Organização dos Estados Amcri· 
canos, onde flagrantes c maiores silo os interesses de povos integrantes do 
Continente. 

De modo que, cm nome da Comissão de Relações Exteriores, quero dar 
parecer favoràvcl à solicitação do nobre Senador Humberto Lucena, sau
dando o restabelecimento de uma tradição do Parlamento brasileiro. (Muito 
bem! Paimas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência constata a existên-
cia de "quorum", em plenário. · 

Nos termos do art. 340, § 2q, do Regimento Interno, nilo havendo ob
jcções das Lideranças, submete novamente à deliberação do Plenário a ma
téria constante do item I da pauta. (Pausa.) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado nY 47, 
de I Q79-Complementar, do Senador Franco Montara, que altera a 
lei Complementar nq 25, de 2 de junho de 1975, para permitir o 
pagamento da verba de rcprcscntaçtlO aos.Prcsidentes das Câmuras 
Municipnis, tendo 

PARECER, sob n• 240, de 1979, du Comissão: 
-da Consthulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade c, no mérito, favoràvcl. 

A votuçào far·Sc·ú pelo processo nominal, através do sistema e\ctrônico 
de votação. Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos luga
res. Votem cm primeiro lugar os Srs. Lideres c cm seguida os demais Srs. Se
nudores, 

Em votação o projeto, 
Os Srs. Lideres já podem votur. {Pausa.) 
Tumbém os demais Srs. Senadores j!l podem fazê-lo. (Pausa.) 

( J'roct•dt•·.\'1' U upuruçcio cifJ rt•Jultudo tln 1vtuçào.} 
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"':':- -.. __ -~'"·""'" -.'."Ir:·!~':' I .\ · .,., ':'·'· ..... ar· -1~.-. ,~. ··-~11Y'.r.1 •. "···~:_,.. ':'~ t:-<~i~~f·r -... i J.V -}~ •~- ,, • -~ ::~·t' ·,~ ; .. , J-\i·-· 
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-----------------------------------------------------------------------------------J 
,fBSTEM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho - Adcrbal Jurcma - Affonso Cumargo - Almir 
Pin(o- Aloysio Chaves- Benedito Canellus- Benedito Ferreira- Euni· 
cc: Michilcs- Gabriel Hermes- Jorge Kalumc- José Lins- Jutahy Ma
galhães- Lo manto Junior- Lourival Baptista- Murilo Badar6- Pedro 
Pcdrossian - Saldanha Dcrzi - Vicente Vuolo - Gilvan Rocha. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard- Evclásio Vieira- Frnnco Montara- José Richa
Leite Chaves - Mauro Bcnevides - Nelson Carneiro - Orestes Quércia, 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva -José Sarncy - Lcnoir Vargas - Nilo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nilo houve quomm. Fica adiado 
a votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a paluvra ao nobre Se· 
nadar Leite Chaves, que falará pela Liderança. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÀ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival BaptiSia)- Concedo a palnvra, paru 
uma breve comunicação, ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Há cerca de um mês ocupei esta tribuna pura formular um requerimento 
ao Sr. Ministro da Agricultura, no sentida de começar a concretizar os seus 
planos à frente do departamento administrativo que lhe foi confiado, dando
lhe ciência do que ocorria no Rio Grande do Sul, no Município de São José 
do Norte, um município cm que predomina a pequena propriedade c no qual 
alguns milhares de agricultores se dedicam prccipuamcntc ao cultivo da CC· 

bola, que é: a cultura mais apropriada àquela região, ao solo daquele pedaço 
do meu Estado, 

Observei, então, que dez mil toneladas de cebola não. encontravam co
mercialização c, cm conseqUência, o preço estava mais do que aviltado, c 
não é só isso, o produto começava a deteriorar-se, uma vez que ele é perecí
vel. c não há instalações apropriadas para· a sua conservação, 

O meu requerimento, formulado da tribuna do Senado c repetido, de
pois, através de telegrama, encontrou resposta pronta de S. Ex• o Sr. Minis
tro Delfim Nctto. Dois dias depois, teve ele a atenção de fazer chegar ao meu 
conhecimento, por pessoas de seu gabinete, que as medidas já haviam sido 
tomadas c o assunto já estava resolvido, 

Ocorre, Sr. Presidente, que um dos jornais da minha terra, o Correio do 
Povo, de hoje, cm notícia procedente do Rio Grande, cidade vizinha c fron
teira a São José do Norte, diz cxata e lastimavelmente o contrário, Diz a 
noticia: 

"Até agora, os resultados das medidas oficiais prometidas, na
quela ocasião, não se fizeram sentir na 5oluçào do problema da cc· 
bola, pois nem a COBAL, nem a CEASA ou PROGASA recebe· 
rum recursos para a compra.do restante da safra do produto. E a 
informação que chega de Silo José do Norte, enviada pelo chefe de 
gabinete do Prefeito." 

Aliás, interrompo, aqui, a leitura c devo dizer que, na ocasião, depois de 
ouvir a notícia que me dava o Ministro da Agricultura, cu a transmiti ao Pre
feito daquele Município, pcdindo·lhc que me informasse logo que as provi
dências tivessem sido tomadas, c resolvido, naturalmente, aquele problema 
que afcta a milhares de pequenos agricultores, 

Devo dizer a V. Ex• c à Casa que até agora não recebi despacho algum 
do Prefeito Jarbas Martins, de Silo José do Norte. Então, a informação di
vulgada pelo jornal - segundo ele mesma estampa -chega de Silo José do 
Norte, enviada pelo chefe do gabinete do Prefeito, que acentua: 

"O produto continua sendo comercializado a preços intimas e 
irrisóri'os, jú que os compradores, nu muioria, estilo pagando três 
cruzeiros por quilo de cebola, Esse preço é considerado uviltnntc, 
levando-se cm contu os gastos empregados desde o plantio U colhei
tu, não oferecendo murgcm de lucro compensador uo produtor. Fi· 
las de caminhõe.~ permunccem uo longo do ponto dc comerciali
ll1Çl1o, al~uns com utê uma semana de espcru, sem que consi~ilm 
vender o prnduto 4ue, aos poucos, viu-se deteriorando." 

Eis o fato, Sr, Presidente; c se há três ou quatro semnnus o mesmo futo 
me fuziu vir à tribuna, ocasião cm que, por sinal, recebi o apoio de vúrios 
Srs. Senadores, dm mais diferentes Estudos, tania assim que, na ocalliào, 
tive oportunidade de dizer que o meu apelo tinha se transformado cm um 
:~pelo da Senado c do Brasil. 

Decorrido esse prJzo, verifico, para tristeza minha, que a situuçi\o em 
nada se modificou. 

O Sr. Jooé Llns (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um apurte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço um dos meus 
aparteantcs naquela ocasião, o nobre Senador pelo Ceará, Sr. José lins. 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- Nobre Senudo.r Puulo Brossard, nu 
ocasião em que V. Ex• levuntou o problema da comercialização da ccbol;1 do 
Rio Grande do Sul, procurei conhecer os condicionantes da questão, Soube, 
então, que u safra começa a estar disponível pura o mercado, aproximada· 
mente, cm janeiro, devendo ser comercializada até maio, sob pena de somar· 
fie com a produção de Sào Paulo, que comcç01 a estar disponível no 11m de 
muio e começo dcjunho. O custo da cebola produzida no Ria Grunde da Sul 
-se não me engano- teria sido de cerca de Cr.S. 5,00, enquanto o preço de 
venda evoluiu desse nível até mais de C r~ 10,00, Acontece que a safra de São 
Paulo antecipou-se um pouco, chegando no momento cm que no Rio Gran· 
de ainda teríamos um estoque residual de lU mil toneladas para ser vendido. 
Ao entrar <1 safra de Sào Paulo, o Governo tcrm retirado o representante du 
COBAL, que age na área da distribuição da cebola no País, transfcrindo·o 
pum Silo Paulo. Todavia, com o agravamento do problema, o Governo fe7. 
retornar para o Rio Grande do Sul o seu representante, incumbindo-lhe de 
entrar cm entendimento com os vendedores. Essa foi a informação que me 
foi dada naquela ocaf!iào. Se, até o momento, o problema não foi resolvido, 
urge que se lhe dê uma solução, porque a essa altura já entra u safra do Siio 
Fr:mcisco, afctando também ao Nordeste brasileiro. Muito ohrig:Ldo a V. 
Ex•. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O certo, Sr. Pr"identc, 
é que dois dias após cu haver me ocupada desse problema, aqui, recebi a visi
ta de uma pessoa do gabinete do Sr. Ministro da Agricultura, que teve a 
gentileza de me comunicar que a providência já havia sido tomada. 

O fato é que, decorridas essas três ou quatro semanas, leio no Correio do 
Povo a notícia que acabo de transmitir ao Senado. 

De mais a mais, tive a preocupação de, ao comunicar ao Prefeito duque· 
la cidade a informação recebida do Ministro da Agricultura, pedir-lhe qut: 
me comunicasse logo que o caso tivesse encontrado solução, e até agora não 
recebi qualquer despacho do Prefeito de São José do Norte, De modo que in· 
terpreto esse siléncio do Prefeito de São José do Norte como confirmação du 
noticia divulgada pelo Correio do Povn, u qual, aliás, esclarece: que a noticia 
originária foi enviada, fornecida pelo chefe do gabinete do Prefeito, Estes 
sUo os dados. 

O Sr. E•eláslo Vieira (M DB - SC) - Dá licença para um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PAUI.O BROSSARD (MDB- RS)- Com prazer, nobre Se· 
nadar. 

O Sr. E"láslo Vieira (MDB- SC)- E sabido, Senador Paulo Bras· 
sard, que a produção de cebola no Brasil, quer no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, cm Silo Paulo, ou no Nordeste- no Vale do SUo Francisco - t: 
insuficiente para o consumo do Brasil cm qualquer época. O que tem havido 
sempre é u falta de um sistema de comercializnçUo pura que nào ocorram es· 
ses problemas periodicamente. O mais grave é que o Ministro da Agricultu· 
ru, por todos as vcfculos de comunicaçi\o social, cm todas as oportunidudcs, 
diz que o Governo financia tudo c compra tudo. O pior ainda ê que o Prcsi· 
dente da RepUblica foi a São Paulo nu última semana c anunciou que o Go· 
vcrno financia tudo c compra tudo, 

O SR, PAULO BROSSARD (M DB - RS) - E verdade. 

O Sr. E"láslo Vl•lra (MDB- SC)- E o que acontece'/ A frustração e 
o Governo perdendo a credibilidmic, se desmoralizando porque nào cumpre 
o que promete, 

O SR. I'Alii.O UIIOSSARD (MDB- RS)- V. Ex• tem rutào, nobre 
ScnaUor Evc:lúsio Vic:ira, qunndo lembra que, iterativamente, o Bwsil impor· 
ta cehnla até U;1 Europa. Recorre uo Chih: c sai da :\mí:rka. rccnncndo ii Es· 
punha. De modo que C!'!sc fato me pan:c~: impcrdoiLVL'l. 

O Sr, Jn"il' l.lns (ARENA-- CE)- Permite V. Fx 1 um apmte',1 

-----------------·----
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O SR. PAULO BROSSARO (MDB - RS)- Agora, na ocasiito, 
quando discuti esse problema aqui, tive oportunidade de dizer que estava co· 
l;1borando com o Governo, especialmente com o Ministro da Agricultura, 
pam que S. Ex• através de um fato concreto, mostrasse que a sua política cru 
realmente séria, de modo a merecer a credibilidade da Nação, Declaro que é 
com o maior pesur que cu retorno u esta tribuna para tratar deste assunto. 

O Sr. Jooé Lln• (ARENA- CE)- V, Ex• me permite? 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas vou ouvir uinda 
mais uma vez o nobre Senador José Lins. 

O Sr. Jooé Lln• (ARENA- CE)- Nobre Senador Paulo Brossard, cu 
me referi, ainda há pouco, ao custo de produção da cebola, cerca de 4 ou 5 
cruzeiros. Informei também que o preço da cebola subiu, sistematicamente, 
a partir de 4 ou 5 cruzeiros no mercado ati: mais de 10 cruzeiros. Segundo cu 
soube, o órgão de comercialização do Governo tentou colocar toda essa ce· 
bola, mas teria havido de certo modo, algum interesse dos produtores em 
aguardar ainda melhor preço, contando com a demora da safra de São 
Paulo. Acontece que a safra de São Paulo antecipou-se, oferecendo ao con· 
sumidor um produto mais novo por um preço mais baixo. Não seria justo 
que o Governo agora comprasse a cebola mais cara para distribuir ao públi· 
co brasileiro. Acredito que o Poder Público deve ajudar a comcrciaJ:·tação, 
mas os produtores têm também sua cota de contribuição a dar nesse se;ntido, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pelo que deduzo do 
01partc do nobre Senador, os agricultores são os responsáveis. 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- Nào, cu nào digo que os agriculto· 
rcs sejam os responsáveis, mas eles tiveram, se não me engane, oportunidade 
de colocar a cebola por um preço razoável. O que os prejudicou realmente: 
foi a entrada antecipada da safra de São Paulo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ao que eu saiba, Sr. Prc· 
sidentc, a comercialização do produto não é feita por agricultores. E via de 
regra feita por comerciantes. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Sim, cu me refiro àqueles que de· 
têm atualmente o estoque da cebola, não me refiro ao produtor. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB -RS) - Eu gostaria de saber, 
ainda uma vez, se as providências pelo Ministro da Agricultura for..m real· 
mente lOTfiadas ou não. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- As informações que tenho é de que 
foram tomadas. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E, cm segundo lugur, se 
as decisões tomadas aqui chegam até ao Rio Grande do Sul ou não. Esta é a 
questão, um Governo que leva três ou quatro semanas para que uma decisão 
tomada aqui chegue até o Rio Grande do Sul não merece o nome de Gover· 
no, nobre Senador, ... 

O Sr, José Llns (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, a providên
cia foi tomada de imediato. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se foi tomada de i media· 
to, as vias de comunicações estão muito mãs, estão interrompidas, ou então, 
o País não toma conhecimento deste Governo e de suas ordens. 

Sr. Presidente, reitero, n:novo o requerimento formulado ao Ministro 
da Agricultura, cm nome dos humildes produtores de Sào José do Norte. 
(Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra uo 
nobre Senador Agcnor Muria. (Puusa.) 

S. Ex• não cstà presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discu,o. 
Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Todo o Congresso Nacional teve conhecimento de que uindu no Gover· 
no untcrior Suu Excelência o Presidente Ernesto Gcisel uchou por bem loca· 
lii'.ur no Ccurll o III Pólo lndustriul. 

Depois disso, utr:wês de Exposição de Motivos datuda de 3 de agosto de 
1978, a I~' de setembro foi buixuda umu porturiu, sulvo enguno de nY 70, do 
Ministério do Plnncjamcnto, do Ministério da lndUstriu e do Comércio c de 
outro ~·linistério, cujo nome nl\o me ocorre no momento, mus o fato i: que 
foi haixada porlilriu cri:~ndo unw Comissi\o lntermini!ih:rinl. Com n:prL'SL'll· 

tantes do Governo Federal, do Ministério do Planejamento, do Ministério 
íhl Agriculturu, do Ministério da Indústria e do Comércio c mais do Govcr· 
no do Ccarll foi nomeada cssu Comissão lntcrministerial. Posteriormente, 
soube-se que essa Comissão cumpriu, cm tempo hábil, a sua tarefa, aliás, 
muito difícil, pois foram, mais ou menos, editados os trabalhos c resoluções 
cm três volumes, 

Hoje, Sr. Presidente, chega-me âs mãos uma carta da Associuçi1o Co· 
mr:rcial do Ccarú. 

Esse terceiro pólo, que terá um dispêndio de quatrocentos milhões de 
dólares, dará, no entanto, um faturamento anual dr: trezentos milhões de 
dólares, empregando 1.200 pessoas, o que bem oferece uma visão da impor· 
tilncia do empn:cndimcnto c uma idéia das pressões necessárias para que oh· 
tenhamos isso para a nossa terra. 

Sr. Presidente, há uma gmnde aflição, uma grande dúvida dos que mili· 
tum na Associação Comercial do Ceará, 010 me dirigir essa carta, em que pc· 
dr:m que S. Ex• o Sr. Ministro Mário Henrique Simonscn dê alguma solução, 
já que estamos num descompasso de espera. Pede 01 Associação Comercial 
do Ceará que eu interfira junto ao Sr. Ministro, atmvés do Senado da R r:· 
pública, formulando a S. Ex• apelo. 

Mas, eu queria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixar transcrito o apelo 
feito pela Associação Comercial do Ceará, que está vazado nos seguintes ter· 
mos: 

t\SSOCIAÇÀO COMERCIAL DO CEARA 

Fortaleza, 15 de junho de 1979 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Almir Pinto 
Brasília- DF 

Para conhecimento de V. Ex•, c na certeza de que o assunto 
merecerá, pela sua importância para o desenvolvimento do nosso 
Estado, toda a sua preciosa atenção, estamos anexando a esta cópia 
do documento que enviamos aos Srs. Ministros do Plancjamento, 
Interior e da Indústria e do Comércio. A unidade de lamin01ção 
pleiteada demandará um investimento fixo de cerca de 400 milhões 
de dólares, com previsão de faturamento anual superior a 300 mi· 
lhõcs de dólares, com uma geração de emprego direto correspon· 
dente a 1.200 pessoas, o que bem oferece uma visão da importância 
do empreendimento c uma idéia das pressões necessárias para que 
o obtenhamos para nossa terra. 

Reiterando nossa confiança na valiosa ó!Ção de V, Ex• em fa· 
vor de mais esse pleito do Ceará, apresentamos nossos protestos de 
apreço c consideração. 

R:speitosamcntc, pela 
Associação Comercial do Ceará, - Vlcenre Salles Unhares, 

Presidente. 

ASSOCIAÇÀO COMERCIAL DO CEARA 

Excelentíssimo Senhor 
Fortaleza, li d~ junho de 1979. 

Doutor Mario Henrique Simonsen 
Digníssimo Ministro-Chefe da Secretaria do 
Plancjamento da Presidência da República 
Brasllia/Distrito Federal 

Senhor Ministro 
Como é do conhecimento de V, Ex•, o Governo Federal insti· 

tuiu, através da EM 259/78, de 3 de agosto de 1978, o III Pólo ln· 
dustrial do Nordeste, localizado-o, com muita justiça, no Ceará. 
Numa demonstração do empenho governamental cm materializar, 
dentro do menor prazo passivei, essa iniciativa, por todos os títulos 
considcr01da redentora para a economia deste Estudo c dcstu Rc· 
gião, j!1 a \I' de setembro daquele mesmo ano, pela Portaria n~' 72, 
du Secretaria de Planejamcnto da Presidência da República c dos 
Ministérios do Interior c da Indústria c do Comércio, cru constitui· 
do um Grupo lnterministerial de Trabalho, integrado por rcpresen· 
tuntcs daqueles órgãos, do Governo do Estado c da SUDENE. 
com u incumbência de estudar c definir program01s para a implun· 
taçào do Pólo Industrial referido. 

Os trabalhos do citudo Grupo forum concluídos cm tempo há· 
bil c suas conclusões, constantes de três volumes, entregues às auto· 
ridadcs ministeriais rcsponsúvcis, tendo o governo da União, pela 
EM 54-l/76, de 7 de março deste ano, encaminhado ll!! primcin1s 
mcdillas de 11puio :lll III Pólo. 
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Muitos das providências sugeridas pelo Grupo Interministe
riul, entretanto, nüo obstante a urgência requerida, não foram até 
aqui efetivadas, o que poderá retardar, com graves inconvenientes 
pura o Projeto e seus objetivos, a consecução do novo Pblo Indus· 
trial. 

Daí porque, com a devida venia, vimos à presença de V. Ex• 
para pleitear o apressamcnto dessas medidas, tomando a liberdade 
de enfatizar que o Ceará, como outras áreas da região a 9( benefi
ciarem com a implantaçilo do Projeto aqui versado, sofre conti
nuada.<.: pressões que agravam, com'projeçõcs futuras, suas já dcbi· 
Jitodus condiçõeS cconômicus c:: sociais, c que são aceleradas este 
ano pela irregularidade do período de chuvas. Para que o eminente 
brasileiro tenha idéia mais larga do que representam essas pressões, 
basta citarmos dados levantados cm 1978 e que. dão nosso Estado 
como detentor de 16,3% da população do Nordeste e 4,7% da do 
País, com uma renda correspondente a apenas 12,9% da rcnd~ da 
Regi~o e I ,4% da do Brasil. Tal quadro rcnete nitidamente o alar· 
gamento do desnível inter-regional c sua innuência no aumento das 
taxas de desemprego e subemprego, de modo mais acentuado nas 
!lrc::as urbanas e, preponderantemente, na Região Metropolitana de 
Fortaleza. 

Acentuamos esse aspecto du questão, tendo cm vista que os 
demais, relacionados com as perspectiva!, técnico-cconômicus da 
instalação aqui do III Pólo Industrial do Nordeste, estão suficiente
mente explanados nas conclusões do Grupo Intcrministcrial de 
Trabalho. 

Por urgir estancar os fatores de agravamento dos dese
quilíbrios econômicos entre regiões, assim como eliminar as causas 
que identificam çsta área como bolsão de pobreza, c por saber~ os 
ser o futuro Pêlo Industrial um instrumento de transcendental Im
portância para esses objetivos, é que entendemos devam ser trata· 
dcs como urgentes medidas necessãrias à sua instalação. 

Dentro desse raciocínio c, ainda, com base nos estudos do 
Grupo Interministcrial, pedimos vossa especial atenção para a indi
cação constante do Relatório (Voll\Jlle I) do reFerido órgão, quanto 
à implantação do Pólo Metal-Mecânico na Área Metropolitana de 
Fortaleza, com ênfase para a localização, no Distrito Industrial de 
Fortaleza, de uma unidade de laminação de aços planos, com capa· 
cidade para uma produção anual de SOO mil toneladas de aço, em
preendimento que já consta do Plano Mestre de Siderurgia, com 
entrada em funcionamento previsto para 1986. 

A conveniência da localização aqui pleiteada foi exaustiva· 
mente demonstrada no Volume 3 das conclusões daquele Grupo de 
Trabalho, podendo-se acentuar as vantagens oferecidas quanto a 
mão-de-obra (em 1980, População Economicamente Ativu prevista 
em 1.500 mil pessoas e -amplas condições pura treinamento profis
sional); infra-estrutura (energia elétrica, água, esgoto, porto, rodo
vias, ferrovias, comunicações e serviços de apoio); condições so
ciais (habitacional, de educação, sa~de e lazer). 

Deve-se acrescentar, por oportuno, em defesa do nosso pleito, 
que o Ceará j6 é o maior consumidor de aços planos do Nordeste, 
posição c::m que s~ria elevado cem a implantação da unidade de la
minação, pela natural dinamização de suas indústrias metal
mecânicas, com acentuado c positivo impacto da taxa de desempre
go c subemprego, 

Feitas essas considerações, queremos afirmar a nossa mais sin
cera confiança na visão patriótica de V. Ex•. o que nos permite ali· 
menta r a convicção do merecimento da atenção do eminente brasi· 
lciro em favor das reivindicações uqui expostas e que são as de todo 
o Nordeste e, muito particularmente, do Ceará. 

Recebn, Senhor Ministro, finalmente, os nossos protestos do 
ma~or upreço e da mais distinguida considcrução, 

Respeitosamente, pela Associação Comercial do Ceará.- VI· 
ccnll' Sulh.•s Llnhures, Presidente::, - O!llvoldo Ahes Dantas, I 9• 

Secret[lrio. 

Aqui c::stú, Sr. Presidente e Srs. Se_nudores, um ~uase dru~útico apelo d.u 
Associaçüo Comercial do meu Estudo no Sr. Mimstro MAno Henrique St· 
monsen, pura qw.: S. Ex• ngilize o numerário ncc~ssllrio c dê encuminhum~n
to u tudo aquilo qut: foi entregue a S. Ex•, como rc::sultudo daquele grupo 10· 

terminislt:riul de trahulho. 
J{i que S. Ex• uqui cstt:ve e se mostrou bustunte ucessfvcl nos pleitlol~, 

.. ruincipalmente dos munfcipios c E.'itndos, creio c confio que utenderá mats 

este que é, digamos assim, quase uma sobrevida pura o Nordeste, principal
mente para o Ceará: a in~taluçào, o quUnto antes, desse III Pólo Industrial 
no Nordeste brasileiro. 

1:: este, Sr. Presidente, q apelo que desejo formular, cm nome da Asso
ciação Comercial do Ceará, a S. Ex• o Sr. Ministro MArio Henrique Simon
sen. (Multo bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador José Richa. (Pausa.) 

S. Ex• não cstâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mauro Benevides. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Gabriel Hermes. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Raimundo Parente. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Leite Chaves. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Evandro Carreira, último ora· 

dor inscrito. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÀ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Desejo comunicar ao Senado, como membro da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investiga o Acordo Nuclear, c na ausência do Sr. Presidente 
c:: do Sr. Relator daquela Comissão, que se encontram, ainda, cm viagem, 
com destino a Brasília, a notícia de que, amanhã, desembarca no Aeroporto 
Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, o Dirctor da KWU, a empresa 
alemã associada da NUCLEBRÀS, c dois assessores. Eles vêm ao Brasil, a 
convite da Comissão Parlamentar de Inquérito, para deporem perante esta 
Comissão do Senado do meu País. . 

Sr. Presidente, como nestes últimos dias tem havido um esvaziamento 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, pela ausência de seus membros. esta· 
mos fazendo a comunicação para que os membros da Comissão Parlamentar 
de Inquérito da ARENA, como os membros da Comissão Parlamentar de 
Inquérito do MDB, fiquem avisados de que est~o vindo da Alema~ha- ".~o 
é ali, atrás da cozinha - representantes de uma grande empresa mtcrnuclO· 
nal, construtora de usina's nucleares em vinte países do mundo. Vêm aqui 
prestar o seu depoimento perante a Comissão Parlamentar que aqui tem u 
sua sede. E preciso que os membros do Senado se conscicntizcm de que niio 
pode:: estar vazia a Comissão Parlamentar de Inquérito, quando aqui estive
rem estes alemães ilustres. Primeiro, a importância do depoente convocado: 
trutu-se de um dos di retores da grande empresa alem à que constrói -como 
disse -várias centrais nucleares na Alemanha, no Brasil, na Argentina, no 
Irã, na China c cm vãrios pulses do mundo. Ele est6 vindo aqui para depor.' 

Sr. Presidente, ê preciso que a· Mesa do Senado, também, chame n 
atenção c coloque:: u direção das Comissões Técnicas em entendimento com a 
nossn Comissilo, a fim de que se façam os avisos ncccssãrios pelo serviço de 
alto-falantes da Casa, que se emudecem. Sr. Presidente. que se emudecem, 
quando se reúne a Comissão Parlamentar de Inquérito. E preciso que este· 
jam ulcrtus, uvisando à Cusa que estamos ouvindo personalidades internu
cionuis como nunca o Senado teve, homens que cstho lidando com a cúpulu 
intelectual e técnica do Mundo c que aqui, deixando os seus qucfuzeres nus 
suas empresas, na Alemanha, atendem à convocação da Comissão Pariu· 
mentur de Inquérito. 

Sr. Presidente, estumos atr{ls de dois depoentes, que nào cncontrumos, 
mns brusileiros legitimas, que n6s não encontramos neste Pufs; nilo subcmos 
onde undum, aparecem nos jornuis, mus nós não cncontrnmos; si) o homens 
que estilo em lugur incerto c não subido, 

A indu muis, Sr. Presidente, é preciso que u Mesa do Senado coloque h 
disposiçilo da Comissão uma trudutoru ou um trudutor de ulemào, porq~1e 
nuturulmentc o depoimento será feito cm ulemào, passudo pnru o portugues, 
rurn ser registrado nu A tu dos nossos trubulhos pelo Serviço de Apanlmmcn· 
to Tuquigrúlico . 
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Ainda mais, Sr. Presidente: há necessidade, além dos Serviços da Dirc· 
teria das Comissões, do Serviço de Traduçào c do Serviço de Som, que tum· 
bém estejam u postos os demais serviços do Senado Federal, pura que nilo 
ofereçamos um aspecto de Comissão deserta a esses homens, a essas persa· 
nulidades que se deslocam da Alemanha, reconhecendo a importância da 
Comissno Parlamentar de Inquérito. 

Assim, é a advertência que faço à Casa, à Mesa do Senado Federal, 
quanto u essas providências, na ausência do Sr. Presidente da Comissão, que 
aqui não se encontra, para que estejamos todos os membros da Comissão, os 
serviços do Senado Federal, preparados para que segunda e terça-feira, dois 
dias seguidos, possamos ouvir o ilustre diretor da K WU alemã, a grande cm
presa construtora de usinas nucleares no mundo, que aqui vem depor a res
peito das dúvidas sobre a construção e jmplantação do Complexo Nuclear 
de Angra dos Reis. ' 

E o aviso que faço, Sr. Presidente, certo de que a Mesa tomará as devi· 
das providências e de que a bancada da ARENA como a do MDB estarão 
alertas, para que não faltem os nossos membros da Comissão, os integrantes 
da Comissão, para a audiência cm que scrll. ouvido um dos dirctorcs da 
KWU, isto é, a empresa que vai construir Angra II e Angra III, do Complc· 
xo Nuclear de Angra dos Reis. 

Era a comunicação que cu desejava fazer ao Senado c aos membros in· 
tcgrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque acabamos de rece
ber, pelo telefone internacional, hã meia hora atrâs, a noticia de que, ama
nhã, eles desembarcariam no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vin· 
do para Brasilia c ficando à disposição da Comissão Parlamentar de Inqui:ri
to. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTO RO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Estamos recebendo diversas representações da Assembléia Legislativa 
do Estado de Sào Paulo c de entidades cicntílicas, comunicando fato que, se 
connrmado, representará um grave prejuízo ao desenvolvimento tecnológico 
e cientílico do País. 

O Conselho Nacional de Pesquisas mantém, cm São Paulo, uma agência 
que vem funcionando regularmente. Informa-se agora que, por deliberação 
daquele Conselho Nacional de Pesquisas, vai ser desativada esta rcprcscn· 
tação no Estado de São Paulo. Os interessados nos seus serviços deverão, fu· 
turamente, procurar Brasília ou o Rio de Janeiro para o encaminhamento de 
suas pretensões. 

Para se ter'"uma idéia, Sr. Presidente, da importância do trabalho desen
volvido, cm Silo Paulo, por esta delegacia ou agência regional do CNPq, bas
ta mencionar algumas das suas atividadcs: realizou esta a_gência cantatas c 
celebração de contratos com o Centro Técnico Aeroespacial~ Companhia 
Paranaense de Energia; Cooperativa Central Oeste Catarinensc; Empresa 
Brasileira de Aeronáutica, a EMBRAER; Empresa Brasileira de Radiações; 
Fundaçilo de Ensino, Tecnologia c Pesquisa; Instituto de Tecnologia de Ali· 
mcntos; Indústria de Relógios de Manaus; Laboratório Farmacêutico doEs· 
tudo de Pernambuco; implementação de programus espccinis, como o Proje
to Central Solar para o trópico semi-llrido, reunindo a participação de enti
dades relacionadas com o projeto; entendimentos c promoção de estudos de 
projetas com instituição de pesquisas, aluando no Projeto Central Solar,tais 
como o Instituto de Qufmica, da Universidade de Silo Paulo; Instituto de 
Flsica, da Universidade de Silo Paulo; Departamento de Engenharia Mccü· 
nicu, da Escola Politécnica da Universidade de Silo Paulo; situação atual do 
Projeto Colctor e Turbina a Vapor; Motor de Combustllo Externo, para uso 
no meio rural; vllrios empreendimentos ligados ao Projeto Sertanejo; apoio 
ao Instituto do Coraçi\o; convênio nrmado entre o Conselho Nacional de 
Pesquisas c o Instituto do Coruçilo, do Hospital das Cl!nicus da Faculdade 
de Medicina de Silo Paulo. 

Essas atividadcs, Sr. Presidente, que destacamos entre centenas de ou· 
tras que constam dos relatórios onciais, revelam a importllncia dessa dclcgu· 
ciu pura todo o Brasil. E a partir de Silo Paulo, dos seus institutos univcrsi· 
tArios, das suas cntidudcs cicnttncas, que essa agência do CNPq realiza um 
trabalho dn maior relevância. Não se cpmprccndc que, por motivo de eco no· 
mia, se venha a suprimir uma agência dessa importância. 

Nu Assembléia Legislativa do Estudo de Silo Paulo, dois ilustres parla· 
mcnturcs, Deputados José Fclrcio Custei uno c Castcllo Brunco, nzcrum pro· 
nunciumcntos alertando as autoridades federais sobre u gravidade dcssu me· 
dida. 

Fazemos eco a essas manifestações, atendendo também a rcpresen· 
tuçõcs que recebemos de inúmeros sctorcs, c quero mencionar, Sr. Presiden
te, que os dois Deputados que acabo de referir pertencem à Aliança Renova· 
dora Nacional, o que mostra o car!uer não partidll.rio, o carãter cicnttnco, o 
caráter de bem comum que representa a solicitação que trago, neste momcn· 
to, ao Senado. 

O Sr. Lízaro Barboza (MDB- GO)- Permite V, Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Eminente Senador Franco 
Montara, cm nome de Goiás, quero associar-me às palavrus de V, Ex•, por· 
que, efetivamentc, não tem sentido suprimir as atividades de um órgão que 
vêm prestando relevantes serviços nào apenas a São Paulo, o Estado de 
V. Ex•, mas ao Brasil inteiro. Efctivamentc, repito, não tem sentido. O que é 
preciso é dar ao CNPq melhores condições, para que ele continue prestando 
seus inestimáveis serviços ao País. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a contri· 
buiçào de V. Ex• 

E concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo àquele organismo, no senti· 
do de que reexamine essa medida; às autoridades superiores, que reformem 
essa medida. E o apelo que fazemos cm nome da comunidade cicntinca c, 
também, de toda a comunidade brasileira, que é a grande bencnciária da ati· 
vidudc dessa agência, apelo este no sentido de que se reveja essa medida c se 
mantenha um organismo que vem prestando notãvcis serviços ao nosso de
senvolvimento cultural c ao bem comum de toda a populaçi\o brasileira. 

ErJ o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bcmt) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Tem a palavra o nobre Se· 
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares: 

Será difícil a alguém, no futuro, compreender o descaso de sucessivos 
governos, mesmo após a multiplicação dos preços do petróleo, no tocante ao 
transporte ferroviário e fluvial num país de nossas dimensões c com nossas 
necessidades, 

O Governo passado erigiu o setor femJvill.rio como prioritário, prcocu· 
paçào de todo esquecida, inclusive por ter o ex-Ministro dos Transportes, 
General Dirceu Nogueira, perseguido até o último dia do Governo Gciscl o 
sonho de adquirir o trem-bala japonês, para ligar Rio-São Paulo. Já às vés· 
pcras de deixar o cargo que ocupou, o cx .. Ministro foi ao Japão, com Juzidu 
comitiva, para nova tentativa de compra do trem que tanto o seduziu. Re· 
cursos consideráveis foram gastos cm viagens, estudos c projetas relativos ao 
trem-bula. 

Hoje, felizmente, está isso esquecido, o Ministro Eliscu· Resende às vol· 
tas com a falta de recursos c a complexidade dos problemas herdados do seu 
antecessor. 

E por demais evidente que não podemos continuar indiferentes a graves 
problemas que a crise do petróleo tornou dramáticos para um pais quase ex· 
clusivamcnte importador de óleo. Os sctorcs ferroviário c de transportes ur
banos hão de ser vistos como prioritllrios, caso não queiramos multiplicar 
indr:nnidamcnte nossa dependência externa c nossas dinculdndes internas. 
Urge que o a tua\ Governo volte sua atençi\o para esses dois sctores, inclusive 
para recuperação do tempo perdido. ' 

Enquanto não se chega a·um verdadeiro projeto fcrrovillrio para o País, 
o miníma a se esperar do Governo é que passe a cuidar do que nos· resta de 
ferrovias, cuja deterioração é altamente ameaçadora h própria segurança dos 
passageiros. 

~o que se dá com as linhas que servem o Estado do Rio, a começar pelo 
transporte suburbano da Central na Cidade do Rio, que o cx .. Presidcntc Gei· 
sei afirmou, de pCtblico, seria totalmente modernizado, compromisso logo 
esquecido, tal como o terrível acidente ocorrido no inicio de seu Governo, 
que levou o então Chefe do Governo ao Rio, para constatar, pessoalmente, u 
gruvidadc du situação das linhas suburbanas da Central. 

I:: lastimável esse abandono de nossas ferrovias, problema hã quuse 
uma década declarudo prioritll.rio, apesar de que sempre relegado ao esqueci· 
menta. 

Chegamos ao nm do Governo Gcisel sem que o sistema de trans
portes du Central nu cidade do Rio fosse modernizado, conforme compro
misso que assumira solene c publicamente. 
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1: de !te desejar que problemas tào graves c urgentes comecem a ser cn· 
frcntados, com :1 recuperação c melhoria de linhas ainda existentes, até que 
projetas sejam elaborados com acerto c: venhamos a ter recursos financeiros 
para sua concretização, Cuidemos, enquanto i: tempo, do que nos sobrou de 
ferrovias, é LJ apelo que dirijo ao Ministro dos Transportes, 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a pulavru o nobre Se· 
nadar Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: . 

Instituído por decreto do Senhor Presidente da República, foi instalado, 
na semana passada, um Grupo de Trabalho, com a finalidade de estudar c 
propor medidas pura a formulação de uma politica florestal para a Amazô· 
nia brasileira. 

Esse Grupo, de curátcr interministcrial, é integrado por representantes 
dos vários órgãos federais mais dirctamcnte envolvidos na área c, de acordo 
com o decreto presidencial, deverá: 

"I - consolidar os estudos já realizados sobre recurso~ flo· 
restais da Amazônia; c 

II- estudar c propor medidas para a formulação de uma polí
tica florestal para a Amazônia brasileira." 

Trata-se, Sr. Presidente, do primeiro c importante passo do Governo 
do Presidente João Figueiredo, dentro das diretrizes que Sua Excelência for· 
mulara para o Ministério do Interior, com vistas à institucionalização de 
uma política de integração da Amazónia. presidida pela preocupação de uti· 
lizar racionalmente aquele imenso património natural, impedindo, ao mc::s· 
mo tempo, a sua depredação c a ocorrência de danos irreversíveis ao 
equilíbrio ecológico regional. 

No discurso que proferiu, no ato de instalaçi\o do referido Grupo de 
Trabalho, o ilustre Ministro Mário Andrea:za salientou, muito oportuna· 
mente, que "a Região amazónica brasileira requer, cm face das caractcristi· 
cus peculiares dos ecossistemas naturais que a compõem, uma política caule· 
!asa de ocupação c utilização de seus recursos florestais", afirmando, a se
guir, que ••essa politica, inserida no contexto global do Pais, deve sCr funda. 
mentada no planejamento para otimizar o uso do solo c demais recursos na· 
turais, associados aos fatores s6cio·económicos regionais", não devendo, 
conseqUentemente, os recursos narestais serem desvinculados "dos demais 
componentes que integram a região: o homem, os aglomerados populacio· 
nais, os eixos rodoviários, a rede hidrográfica. as hidrclétricas, as reservas 
indlgenas, as áreas de prcscrvaçi\o- como parques nacionais, reservas bio· 
lógicas, estações ecológicas, santuários da fauna- os pólos minerais c os 
projetas agropccuários''. 

Saúdo, pois, Sr. Presidente, a correta iniciativa que acaba de ser toma· 
da pelo Governo do Presidente João Figueiredo, convicto de que o Grupo de 
Trabalho a que me estou referindo, não excederá o prazo de 120 dias, que lhe 
foi lixado para a apresentação do relatório de suas atividades, e do qual de
verá resultar projeto de lei que o Presidente da República submeterá ao Con· 
gresso Nacional, consubstanciando uma proposta válida para o desenvolvi. 
mento c a integração da Amazônia no contexto económico do Brasil. 

Estou certo, Srs. Senadores, de que os ilustres integrantes do Grupo de 
Trabalho que vai propor medidas para a formulação de uma política florc.o;. 
tal para a Regina Amazônica, pela competência técnica c pelo patriotismo de 
cada um, não decepcionarão à confiança do Governo nem à esperança dos· 
milhões de brasileiros que vivem c trabalham no Extremo· Norte do Pais, as
segurando com a sua presença c o seu duro labor, a integridade do nosso vns
to território. 

Como filho da Amnzónia e representante, nesta Casa, do Estado do 
Am:llonas, quero, ao mesmo tempo cm que me congratulo com o Presidente: 
Joi\o Figueiredo c: com o Ministro Mário Andrcazza, deixar aqui consignado 
o meu entusiusmo pela iniciativa que- estou certo -vai mudar u sorte da 
minhu sofrida rcgii\o, porque nno só detcrà o avanço predatório dos nossos 
recursos naturais, como, por igual, atendendo aos aspectos fundamentais da 
ecologia regional, criará as condições indispcnsàveis àquela exploração eco· 
nómica racional que todos reclamamos para a Amazônia c que, evidente· 
mente, não se confunde nem com os objctivos de um renitente colonialismo 
interno, que nos quer como eternos fornecedores de matéria·prima, nem 
com a irresponsabilidade dos que, na ânsia incontida do enriquecimento 
imediato, poderão transformar a Amazónia; cm futuro próximo, num dcscr .. 
to fabricado pela mào do homem. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Na presente sessão tcrmi· 
nau o prazo para aprescntaçào de emendas ao Projeto de Resolução n9 33, 
de 1979, do Senador Humberto Lucena, que cria, como órgão técnico per· 
mancnte do Senado Federal, a Comissào dos Direitos do Homem. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, 
A matéria será despachada às Comissões de Constituiçàu c Justiça c Di· 

retora. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão ex· 
traordinária. das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a seguin· 
te 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno finico, do Requerimento n9 201, de 1979, do Sena
dor Humberto Lucena, solicitando autorização do Senado para participar, 
como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil na Reunião da Or· 
ganização Internacional do Trabalho (OIT), a realizar-se em Gcni:vc, SuÍça, 
tendo 

PARECER, oral, da Comissão: 
- de Relações Exteriores, favorável. 

-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n., 38, de 
1972 (n' 86/72. na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a designação 
do nfimero de ordem das Lcgislaturas, tendo 

PARECERES, sob n•s 17, de 1973 c 250, de 1979, das Comissões: 
-de Constllulçào e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade c, 

no mérito, ravorávcl; c 
- Dlretora (exume solicitado cm plenário), favorável nos termos das 

emendas n9s I c 2·CD que apresenta. 

-3-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n., 32, de 1979 (a· 

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer 
n• 268, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ubcraba (MG), a 
elevar em CrS 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) o montante de sua 
d!vidu consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 269, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta·Je a se.uão às /8 horas e 10 milrutos.) 

ATA DA 97~ SESSÃO, EM 19 DE JUNHO DE 1979 
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDENCIA DO SR. NILO COELHO 

;IS 181/0R,IS E JO MINUTOS, dC/I,iM.SE I'RES~'NTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adulbcrto Se nu- Jorge Kalumc- José Guiomard- Eunice Michile!. 
- Evundro Carreira - Raimundo Parente- Aloysio Chuves- Gahricl 
1-lermef.- Jarha~ Pa ... ~arinlw - Ale~tumlre Costa - Henrique de La Rnc. 

t..Jlm- José Surney- Alberto Silvu- Bcrnurdino Vi:mu- Hclv'rdio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Muuro Bcnevidcs- Ascnor Muriu- Dinnr· 
te Muri1. - Jcssé Freire - Cunha Limu - Humhcrto Luccnu - Milton 
Cahral- Aderhul JurenHt- Murcus Freire- Nilo Coelho- Arnnn de 
Mcllo- Lui1. Cuv:~lcante- Teotónio Vilela- Gilvun Rm·hu- I.nuriv•il 
Baptista- Passos J•úrto- Jutahy Ma~ullük~- Lomanto Júnior- Luiz 
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Viana- Dirceu C.trdoso- João Calmon- Moacy; Du.lla- Amaral Pei
xoto- Hugo Ramos- Ncl!ton Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar 
Fruncu- Muri\o Badar6- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco 
Montara- Orestes Quércin- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Be· 
ncdito Cancllas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canalc
Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa
Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jnison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo 
Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessi\o, 

Não h6 Expediente a ser lido .. 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votaçi\o, cm turno único, do Requerimento n"' 201, de 1979, 
do Senador Humberto Lucena, solicitando autorização do Senado 
para participar, como Observador Parlamentar, da Dclcgaçi\o do 
Brasil na Reunião da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a realizar-se cm GcnCvc, Suíça, tendo 

PARECER, oral, da Comissão; 
- de Relações Exteriores, favorável. 

Em votação o requerimento. {Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência da deliberação do Plenluio, fica o Senador Humberto 

Lucena autorizado a aceitar a missão do Poder EXecutivo. 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - llom.Jz: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Lc8islativo 
n• 3g, de 1972 {n• 86/72, na Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre a designação do número de ordem das lcgislaturas, tendo 

PARECERES, sob n•s 17, de 1973 c 250, de 1979, das Comis· 
sões: 

-de Con•titulçio e Ju1tlça, pela constitucionalidade c juridi· 
cidade c, no mérito, favorável; e 

- Dlretora (r:J~;ame solicitado cm plenário), favorável nos ter· 
mos das emendas n"'s I c 2-CD que apresenta. 

Em discussão o projeto c as emendas. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-los, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam sentados. {Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria irâ à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - Irem 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçli.o n"' 32, de 
1979 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n' 268, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Uberaba (MG), a elevar cm CrS 12.000.000,00 {doze milhões de 
cruzeiros), o montuntc de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 269, de 1919, da Comissão; 
- de Conllltulçio c Justiça, pch\ constitucionalidade c juridi· 

cidade. 

Em discussão o projeto. {Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a cnccrruda. 
Em votw;llo, 
Os Srs. Senadores que: o uprovam permaneçam sentados. {Puusu.) 
Apr~Jvudo. 
A m;ní:riu vai li Comissilo de Redução. 

O SR. I'RESJIJENTE (Nilo Coelho)- Esgotndu u mntérin constante 
da Ordem do Diu. 

Snhn: u rncsu, reduçi\o linul das erncndus do Senado uo Projeto de De· 
crl!to Lcgi . .,Jativu n~' JS/7~ (nY H6j72, na Cúmuru dos Dcputudos); c rcd:~ç~o 

final do Projeto de Resolução n"' 32/79, aprovados na Ordem do Dia da pre
sente sessão c que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento 
Interno, se nilo houver objeçllo do Plcnârio, serão lidas pelo Sr. 1"'· 
Sccrctârio. (Pausa.) 

São lidas aJ stgulnus 

PARECER N• 295, DE 1979 
Da Comlllio do Rodaçio 

Rodoçio finol du omondos do Senado ao Projeto do Decreto Le
al~atlvo n• 38, do 1972 {n• 86, do 1972, na Cimora dos Deputados). 

Rololor: Senador Dirceu Cordoso 
A Comissão apresenta a rcdaçi\a final das emendas do Senado ao Pro

jeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1972 {n• 86, de 1972, na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre a designação do número de ordem das Lcgis
latilras, esclarecendo que foram feitas alterações na Emenda n"' 2-CD, com 
base no exposto no parecer da Comissão Dirctora. 

Assim, o item "a", daquela emenda foi alterado para: 
"21' Legislatura: 
1889 {de março a novembro)". 
Quanto ao ttem "b", observa-se que houve um equívoco na rcnumc· 

ração das Lcgislaturas, tendo sido numeradas 37• c 38• as que são, cfctiva
mcntc, 36• c 37•. 

Em decorrência disto, também o item "c" teve que ser modificado pois 
a Legislatura de 1946 a 1950 foi, na realidade, a 38• c não a 39•: c a 46• teve 
início em 1979 ao invés de 1978, como consta da emenda. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1979.- Adolborro Sono, Presidente 
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 295, DE 1979 

Rodoçio fino! dos omondos do Senado ao Projolo do Docroro Le
alslallvo n• 38, do 1972(n• 86, dol972, na Cimora dos Depurados). 

Emenda n' 1 
{Corresponde à emenda n• I-CD) 

Dê-se ao art. 1"' a seguinte redução: 

"Art. 1• Passa a ser designada 46• {quadragésima 
sexta) a legislatura iniciada cm 1"' de fevereiro de 1979." 

EMENDA N• 2 
(Corresponde à emenda n• 2-CD) 

Acrcsccntc·sc à tabela anexa ao art. 2"': 
a) no perlodo referente à Constituição de 1824; 

"21• Legislatura; 
1889 {de março a novembro)": 

b) no período referente à Constituição de 1934: 
"36• Legislatura; 
du promulgação da Constituição de 1934 a 1935": 
"37• Legislatura; 
de 1935 à outorga da Constituição de 1937". 

c) numerem-se, na ordem, da 38• (de 1946 a 1950) à 46• {a partir de 
1979). 

PARECER N• 296, DE 1979 
Da Coml55io de Rodoçio · 

Reiloçio final do Projelo do Resoluçio n• 32, de 1979 

Relator: Senador Adalberto Sena 
A Comissão apresenta a redaçilo linul do Projeto de Rcsoluç?t.o n"' 32, 

de 1979, que uutorizu a Prefeitura Municipal de Uberaba (MG), a elevarem 
Cr~ 12.UUU.UOO,UU (doze milhões de cruzeiros), o montante de suu dlvidu 
consolidad:1. 

Sala das Comissàr:s, 19 de junho de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Adalberto Senu, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 296, DE 1979 

Rcduçuo finol do Projeto de Rosoluçilo n• 32, de 1979. 

F:tço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 42, inciso 
VI, da Constituição, c cu, , Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÀO N' , DE 1979 

Aulorlza a Prdellllra Municipal de Uberaba, Eslado de Minas 
Gerais, a elOYar em CrS 11.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), 
o monlanle de &UI di•lda conoolldada. 

O Senado Federal resolve: 
Arl. I• E a Prefeilura Municipal de Uberaba, Escada de Minas Gerais, 

nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Se· 
nado Federal, aucorizada a elevar em Cri 12.000.000,00 (doze milhões de 
cruzeiros), o montandc de sua dfvida consolidada, a fim de que possa con· 
tratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Mi· 
nas Gerais S.A., este na qualidade de: agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação - BNH -destinado ao financiamento dos serviços de pavi· 
mcntação cm úrcas de conjuntos habitacionais daquele Municfpio, obedeci· 
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro· 
cesso. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ó SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As redações finais lidas vão à 
publicação, 

Sobre a mesa, requerimentos que serào lidos pelo Sr. I~'~Sccrctário. 

São lidos t aprovados oS segulntts 

REQUERIMENTO N• 105, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão c votação, da rcdação final das emendas 
do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1972. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979. - Lourhal Bapllsla. 

REQUERIMENTO N• 106, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão c votação, da rcdaçilo final do Projeto 
de Resolução n• 32, de 1979. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1979. - Lourhal Bapllsla. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Aprovados os requerimentos, 
passa-se à imediata aprcciaçào das rcdaçõcs finais. 

Em discussão a redaçào final das emendas do Senado ao Projeto de De· 
creto Legislativo n• 38/72. anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Cãmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se, agora, à apreciação 

da redaçào final do Projeto de Rcsoluçilo n• 32f79, lida anteriormente. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-la, declaro-a cnccr·rada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sencados, (Pausa,) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que cratar, 
vou encerrar a presente sessào, designando para a ordinâria de amanhã a-se· 
guintc 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1979· 
Complementar, do Senador Franco Montara, que altera a Lei Complcmcn· 
tur n• 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de rc· 
prcscntaçào aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo 

PARECER, sob n• 240, de 1979, da Comissão: 
- de Conslltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade c, 

no mérito, fuvorâvcl. 

-1-

Votuçi\o, cm turno único, do Requerimento n~' 185, de 1979, do Sena~ 
dor Mauro Bencvidcs, pe\u Liderunçu do MDB, solicitando, nos termos do 
urt. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência pura o Projeto de Lei do 
Senado n"' 247, de 1977, de uutoriu do Senador Itamar Franco, que dispõe 
sobre uup\icuçào do Fundo de Participuçi\o dos Municfpios, c dl1 outrus pro
vidêncius. 

-3-

Votuçilo, cm turno único, do Requerimento n~' 186, de 1979, do Sena· 
dor Pedro Simon, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do urt. 
371, alínea c, do Regimento Interno, urgéncia para o Projeto de Resolução 
n• 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal. -·-Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 191, de 1979, do Sena· 
dor Passos Pôrto, solicitando a retirada, cm carátcr definitivo, do Projeto de 
Resolução n~' 30, de 1979, de sua autoria, determinando que os atuais Sccrc· 
t!lrios Parlamentares sejam inclufdos no Quadro Permanente do Senado Fc· 
dera!, e dá outras providências. 

-5-

Votnção, cm turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade,· 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"' 305, de 1977·Complcmcntar, do Senador Itamar Franco, que dá nova rc· 
dação aos§§ 211, 3~', 411 c 5•. c acrescenta parágrafos (antigos c novos) à Lei 
n• 5.172. de 25 de outubro de 1966 (Código Tributfirio Nacional), tendo 

PARECER, sob n• 222, de 1979, da Comissão: 
-de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci· 

do dos Senadores Tancrcdo Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos e Amaral 
Furlan. 

-6-

Votação, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 104, de 
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doaçi\o de terras 
aos ex-combatentes da FED, tendo 

PARECERES,sobn•s 842c843,de 1977,e 193e 194,de 1979,dasCo· 
missões: 

-de Constltuldo e Justiça -••·pronunciamento: pela constitucionali· 
dade, juridicidade e aprovação; 1•·pronunclamento: favorável ao Projeto e à 
Emenda n• I, de plenário; 

-de Flnaaçu- 111 pronunciamento: contrârio: 211 pronunciamento: con· 
trário ao Projeto e à Emenda n• I, de plenário. 

-7-
Votaçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 106, de 

1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código 
Civil Brasileiro, tendo 

PARECER, sob n• 237, de 1979, da Comissão: 
- de Con•lculçio e Juatlça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, 

no mérito, rnvorávcl. 
-H-

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· 
dude, nos termos do art. ·296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n• 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto 
de Renda o 13• salãrio, tendo 

PARECER, sob n• 239, de 1979, da Comissão: 
- de Consllllllçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-9-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 03, de 1979 

(n' 5.483, de 1978, nu Cusa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a politica nacional de irrigação, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n•s 285 u 289, de 1979, das Comiss~cs: 
- de Constllulçio e Juatlça, pela constitucionulidade c juridicidadc; 
- de A1111n1os Rqlonals, favorllvcl; 
- de Asrlcultura, favorável; 
-de Economia, fuvoràvelao projeto, com as Emendas de n~s I a 9-CE, 

qUe apresenta, c voto vencido do Senador Milton Cabral; c 
- de Finanças, favorâvel. 

- 10-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du Cdmura n9 07, de 1979 
(n• 2.) 5Uf76, nu Cusu de origem), que dá nova reduç~o uo raput do urt. K4J, 
du Consoliduçno das Leis do Trubulho, uprovndu pelo Dccrcto-lcl n• 5.452, 
de 1 ~ de mui o de 194J, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 253 e 254, de 1979, dus Com is· 
sbcs: 

- de Constllulti\o e Justlta, c 
- tle lqtl•loçào Soclol. 



Junho de 1979 OIÀRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (S.çio 11) 

-11-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 98, de 
197H, do Senador Lf1zarn Barhozr., que altero o artigo 29 da Lei n9 5.173, de 
~7 de outubro de 1<:1116, que dispiic ~ohrc o Plano dco Valorizaç?to Econúmict 
da :\ ma1ôni:1, tendo 

!'/\ l~ i.CU\.L;), :ouu n1., UPJ, 700 c ti 14, de !!i? X ç urai .• , d;L, .:..onw.~ .. ,;.;. 
-de C'nn!ttltulçilo c Julitltn- J9 pronunciament\J: pela ~.:onstitucion;tlt· 

daJc c Juridicidadc t!o projeto, na forma dt: substl\utivü qui.! aprc~enl:t: 
21' pronunciamento: (rec"'ame !!Olicitado cm plenf,riu) ratificando o pa· 

rccer anterior, com voto vencido, cm sepi.irudo, do Senador Helvidio !"une~. 
e voto vencido do Senador Otto Lehmann; 

39 pronunciamento: pela constitucionalidade da emenda de plenário; 
-de Assuntos Regionais -19 pronunciamento: favorável ao substituti· 

vo da Comissão de Constituiçl'lo e Justiça, com subemenda que apresenta; 

29 pronunciamento: contrário à emenda de plcnftrio. 

-12-

Discu~~~IO, cm primeiro turno (apreciação preliminar da con~titucionali
dade cJurídi!:idade nm l!.!rmu~ t!o arl. 29o, do Rc:gimenLu Interno}, do Pro· 
jctJ u~ Lei Uu S~nad1J n1' 131, de ll'l"':•, do Senador V<.~~r:onct:lo~ Torrr.:.;. qut: 
indl:i :1 d(•:tJ·de-c:t~il c:r•: ()~ ·.c~tlr:ttln~ f.tcultatin;: d:1 Prc·:id~r.ci:1 Scc:::~. 
lelldtl 

PARECEIC.:::S, snb n~~ 1 J-:1 ·: 1.34~. de l'l7i, eh, Com~~-~z~~-'· 
-de Con!'ltiluiçiio c Ju~tiçu, pt:l~~ inconstitucion;diJade c tnjuridicirlad:: 

aprcscntamlo emenda (substituti~o) visando sanar o vício arpUido. e 011 

mêrito, favorável nos tcrmos do substitutivo que aprescnl<l: c 
- de Les:lslaçào Social, contrário. 

O SR. PRESIOENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão. 
( Le~·anla-.re a sessão às /8 horas e 55 minutoi.! 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

81 REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 1979 

As onze horas do dia sete de junho de mil novecentos c setenta c nove, 
na Sala de reuniões do Bloco '"8" do Anexo II do Senado, sob a presidência 
do Sr. Senador Hclvidio Nunes, Presidente, reúne-se a Comissão de Legis· 
laçào Social, com a presença dos Srs. Senadores Moacyr Dallu, Jessé Freire, 
Aloysio Chaves, Henrique de La Rocquc, Jaison Barreto, Humberto Luce· 
na, Franco Montara e Nelson Carneiro. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Lcn·oir Var
gas. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba· 
lhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como apre· 
v ada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, o Sr. Prcsi· 
dente concede n palavra ao Sr. Senador Aloysio Chaves, que emite parecer 
contrârio ao Projeto de Lei do Senado n•l56, de 1976, que "dâ nova rcdação 
ao artigo 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943". Em discussão o parecer, o Sr. 
Scnàdor Franco Montara usa da palavra c pede vista do projeto. Em segui· 
da, o Sr. Senador Franco Montara, pelas razões que expõe, manifesta-se 
contrârio ao sobrcstamcnto do estudo dos projetas cm tramitação na Com is· 
são, que disponham sobre a Consolidação das Leis do Trabalho atualmcntc 
cm vigor. Para examinar o Antcprojcto da nova Consolidação das Leis do 
Trabalho, o Sr. Senador Franco Montara sugere a criação de uma Subco
missão. Com a palavra, o Sr. Presidente, Senador Hclvidio Nunes, esclarece 
que cst6 aguardando um trabalho que estA sendo elaborado pela Subsccreta· 
ria de Edições Técnicas do Senado, contendo um quadro comparativo cn· 
tre o texto atualmcntc cm vigor c o que estA sendo proposto. Por esse meti· 
vo, determina que o assunto seja resolvido na pr6xima reunião, oportunida· 
de cm que terá condições de discorrer sobre determinados aspectos da ma· 
téria. Encerrada a discussão, o Sr. Presidente concede vista do projeto, de 
autoria do Sr. Senador Lázaro Barboza, ao Sr. Senador Franco Montara. 

A seguir, o Sr. ·Presidente, por solicitação do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, inverte a ordem da pauta c conccdc·lhc a palavra, para relatar o Projeto 
de Lei do Senado n• 74, de 1979, que "introduz alterações na Consolidução 
tias Leis do Trabalho, para o fim de substituir a forma mensal de pagamento 
de Súlltrios pela forma quinzenal", Relatada a matéria, o Sr. Senador Aloy
sio Chaves conclui o seu parecer pelo sobrestamcnto do projeto. Em discus· 
sho o parecer, o Sr. Senador Nelson Carneiro, autor da proposiçllo, faz a sua 
defesa, argumentando que o objctivo do projeto l: facilitar o pagamento ao 
empregado que, cm sua maioriu, vive de vales, Prosseguindo, o Sr. Senador 
Nelson Carneiro acha dcsaconsclh6.vcl a criaçil.o da Subcomissllo proposta 
do Sr, Senador Franco Montara, devido h demora na tramitação do projeto, 
nu Cümura dos Deputados, Enccrradu a discussi'lo, o parecer é aprovado, 
com votos vencidos dos Srs. Senadores Franco Montara, Jaison Barreto c 
Humberto Luccnu. 

Voltando h ordem original da pau tu, o Sr. Presidente concede a puluvru 
no Sr, Scnudor Moucyr Dali a, que solicita o adiamento do seu parecer sobre 
o Projeto de Lei du Ciimuru nQ 79, de 1978, que "modilicu u reduçUo do arti· 
go 446 c de seu pur6grufo único du Consolidação da~ Leis do Trubulho, 
aprovndu pelo Decreto-lei nY 5.45:!, de IY de muio de 1943". Sem votos di!!· 

~&.!t.J ..... SI. 

cordantcs a matéria é retirada da pauta c encaminhada ao Relator. Em se· 
guida, o Sr, Senador Moacyr Dali a emite parecer contrário ao Projeto de Lei 
da Câmara n•IS, de 1979, item III da pauta, que "dispõe sobre a reabertura 
do prazo antes previsto da Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, para aplicar 
aos trabalhadores avulsos as disposições da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, c·dá outras 
providências", Em discussão o parecer, usam da palavra os Srs. Senadores 
Franco Montoro c Nelson Carneiro, ambos favoráveis ao projeto. que consi· 
deram de alto alcance social. Também discute o assunto o Sr. Senador Aloy· 
sio Chaves, que esclarece determinados aspectos que justificam a rejeição do 
projeto. Encerrada a discussão, o Sr. Presidente concede vista do projeto fiO 

Sr. Senador Humberto Lucena. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Franco 
Montoro, que relata as seguintes proposições: I) Projeto de Lei da Câmara 
n9 31. de 1977, que "fixa cm seis horas a jornada diária de trabalho nos ser· 
viços de coqucria c bateria de forr~os, c dctcnnina outras providências". Pare· 
ccr: favorável. A presidência concede vista do projeto ao Sr. Senador Moa
cyr Dalla. 2) Projeto de Lei da Câmara n• 07, de 1979, que "dá nova rcdaçào 
ao caput do artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Dccreto·lci nq 5.452, de J9 de maio de 1943". Parecer: favorável. Aprovado. 
por unanimidade. 3) Projeto de Lei da Câmara n• 08, de 1979, que "acrescen
ta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho". Parecer: favorável, nos 
termos da Emenda n• 1-CLS (Substitutivo) que oferece. Em discussão o pa
recer. o Sr. Senador Jcssé Freire mostra alguns aspectos negativos que advi· 
rilo se a proposição for aprovada, com a redaçl'lo que propõe o Sr. Senador 
Franco Montoro, Encerrada a discussilo, a Comissilo, por maioria de votos, 
rejeita o parecer do Relator c a presidéncia designa o Sr. Senador Jcssé Frei· 
rc para relatar o vencido, . 

Sendo relator de matériu, o Sr. Presidente, Scnudor Hclvidio Nunes, 
convida para ussumir a presidência dos trabalhos o Sr. Senador Henrique de 
La Rocque. Assumindo a presidência o Sr. Senador Henrique de La Rocquc 
agradece a honra do convite e concede a palavra ao Sr. Senador Helvidio 
Nunes, que emite parecer por audiência do Conselho de Segurança Nacio· 
nal sobre o oncio "S" n9l7, de 1976, do Senhor Governador do Estado do 
Pará, solicitando autorização do Senado Federal, para ulienur quinze ( 15) 
glcbas de terras devolutas, situadas no interior daquele Estudo, no Munici· 
pio de Silo Domingos do Capim. O parecer é ttprovlido, abstendo-se de votar 
o Sr. Senador Aloysio Chuvcs. 

Reassume a presidência o Sr. Senador Hclvidio Nunes c determina o 
adiamento da apreciação dos pareceres dos Relatores, sobre os seguintes pro· 
jctos: Projeto de Lei do Senado n•l36, de 1976; Projeto de Lei da Câmara n• 
100, de 1978; Projeto de Lei do Senado n• 159, de 1976-
Complemcntar; Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1979; Projeto de 
Lei da Câmara n• 57, de 1978; Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1979; Pro
jeto de Lei du Câmara n• 25, de 1979; Projeto de Lei do Senado n• 46, de 
1974; c, Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1979. 

Quunto ao Projeto de Lei da Cümnra n9 22, de 1977, que "acrescenta pa· 
r6grafos ao artigo 766 do Dccreto·lei n• 5.452, de I• de muio de 1943 (Con
solidutno dus Leis do Trabalho)", a presidência dete.rminu, também, o udia· 
menta du upreciaçào do voto cm separado do Sr. Senador Jaison Barreto, 
para remessa do projeto à Secretaria-Geral du Mcsu, em atendimento u pro· 
posta formuladu pelo Sr. Senador Aloysio Chave:>, no sentido de ser u mu· 
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téria submetida, primeiramente, ao exame da Comissllo de Constituição c 
~~ . 

O Sr. Senador Jcssé Freire pede n pnlavrn c devolve o Projeto de Lei do 
Senado n• 114, de 1977 -.Complementar, que "introduz nllcrnçào nn Lei 
Complcmentnr n• 7, de 7 de setembro de 1970, que instituiu o Plnno de lote· 
grnçào Socinl- PIS", A devolução se fez sem n nprescntnçào de voto cm se· 
parado c o Sr. Scnad~r Jcssé Freire, a quem foi concedido vista do projeto, 

·justifica a sua decisão argumentando que a proposição merece o seu apoio, 
razho por que vota com o Relator, Senador Henrique de Ln Rocquc, favor6.
vcl ao projeto. Sem votos discordantes,~ o parecer aprovado, por unanimi· 
dude, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcunil'lo, havrando cu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissilo, a presente Ata, que lida c aprovada, 
ser!!. assinada pelo Sr, Presidente. 
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MESA 

lui1 Viana (ARENA- BA) 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· VJu .. Pre•ldente 

Oinarte Moril (,.tt.RENA- RN) 

1 • .. secretário 

Alu:ondre CoiTo (ARENA- MA) 

Gabriel Herme~ (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oireton AntOnio Carlos de Nogueira 
Local: Arno 11- Terreo 
Telefone11 223·62"" e 225·8.505- Romoi1 193 e 2.57 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe1 C6ndido Hippertt 
locoh Anexo 11- Terreo 
Telefone1 225·850.5- Ramaii301e313 

COMISS~O OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇI.O 

Pre1idente1 Evela1io Vieira 
Viet·Pre1idente1 Leite ChoYel 

Titularei Suplentu 
ARENA 

1. Panal P6rto 1. Julohy Magolh611 
2. Benedito Conela1 2. AflonlO Camargo 
3. Pedro Pedronian 3. Joào Colmon 
4. Jo1e Lin1 

MOB 
1. Evelo1io Vieira 1. Agenor Mario 
2. Leite ChO'Iftl '2. Amoral Pehtolo 
3. Jo1e Richo 

Ani1lenle1 Sónio Andrade Pei•olo - Ramal 307 
ReuniOe~t Cuortal•feirol, 01 IOtOO hora1 
Locol1 Sala "Ruy Borbo1a"- AnilO li- Romai1 621 e 716 

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pr11ident11 Mondei Canele 
Vice•Pr11id1n1e1 Agenor Mario 

louri ... al Bapti~to (ARENA- SE) 

4t .. S.cretãrlo 

Ga,too MUller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretário• 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canelai (ARENA - MT) 

Panal Pórto (ARENA - SE) 

Titularl5 

I. Mendl5 Canele 
2. Joil Lin1 
3. Eunice Michilcrt 

"· Vicente Vuolo 

I. EYondro Carreiro 
2. Agenor Mario 
3. Mouro Benevidei 

Suplente• 
ARENA 

1, Raimundo Parente 
2. Alberto Si1Yo 
3. Almir Pinto 

MOB 
I, Marco• Freire 
2. Humberto Lucena 

A11i1tente: Cariai Guilherme Fonll!<o -!Rimai 676 
Reunióeit TerÇOI·feirol, 01 10100 horo1 
Locol1 Solo "CioYit BIYilocqua" - Ane•o 11 - Ramal 623 

COMISSI.O OE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA - (CCJ) • 
( 1.5 membro•) 

COMPOSIÇ~O 

Pre1idente1 Henrique dela Rocque 
1•·Vice·Pre•idenlet Aloy1io Chovei 
2•·Vic•PreJidenfet Hugo Ramo• 

Titularei 

1. Henrique de La Rocque 
2. Helvidio Nune1 
3. Jo11 Sorney 
"· Aloy1io ChOYII 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaro 
7, Moacyr Oolla 
B. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parent1 

I. Hugo Ramo1 
2. leite ChaYel 
3. lozoro Barboza .. Nel1on Carneiro 
S. Paulo Bronard 
6. Franco Montara 

Suplent11 
ARENA 

1. L8noir Vorgo1 
2. Joàa Colmon 
3. Almir Pinto 

"· Milton Cabral 
.5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

MOB 
1. Cunho limo 
2. Toncr~do NeYI~ 

3. Dirceu Cordo1o 

.Ani1tente1 Mario Helena Bueno BrondOo- Romol30.5 
R•.uni0111 Ouartoi·feira,, 01 I0100 horal 
Locol1 Sala "CioYil Bcrvilocqua"- Anuo 11- Ramol623 

Qullrlll·fclra 20 2825 

LIDIRANÇA DA ARINA I DA MloiORIA 

Líder 
Jarbo~ Pauorinho 

Vlu·Líderll 
Aloylio Cha'"'" 

Jo1e Linl 
Aderbal Juremo 
Lamenta Junior 
Moacyr Oalla 
Murilo Bodoro 
Saldanha Oeni 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brouord 

Vlce·Lídere1 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Moreo1 Freire 
Mouro BeneYidl\ 
Oreill$ Querc:io 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSI.O 00 DISTRITO FEDERAL- (COF) 
(11 membro1) 

COMPOSIÇI.O 

Pre1idente1 Jene Fr~ire 
Vice-Pre1idente1 Lozaro Barboza 

Tilularet Suplente• 
ARENA 

I. Jetll Freire 1. Jo.e Guiomord 
2. Jose Somey 2. Tar1o Outra 
3. Panal POrta 3. Bendito Canelai .. Saldanha Oerzi "· Moacyr Oollo 
S. Affon.a Comorgo 
6. Murilo Badoro 
7. Benedito Ferreira 

MOB 
I. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lozaro Barbozo 2. Robirtu Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gil ... on Rocha 

"· Mauro BeneYidel 

Aniitente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol 306 
Reuni0.11 QuiniOI·feirai, tn 10100 hora• 
Locol1 Sala "Ruy 8arba1a"- Ane•o 11- Ramoil621 1716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membro•) 

COMPOSIÇ~O 

Pre1idente1 Itamar Franco 
Vico•Pre1idonllt Rober1o Saturnino 

Titularei 

1. Arnon de Mella 
2. Bernardino Viana 
3, J011 lin1 

"· Jeue Freire 
:S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelai 
7. Lui1 CaYalconte 

I. Roberto Soturnino 
2. llomar Franco 
3 Morco1 Freire 
4. Pedro Simon 

Suplen111 
ARENA 

1. Hel..,idio Nunet 
2. Alberto SiiYa 
3. Benedito Ferreira 
A. Vicente Vuolo 

MOB 
1. Jo11 Richa 
2. Or11t11 Quercio 
3. T oncrodo Ne~11 
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Aui1terlle1 Daniel Rei1 de Souza- Ramaló7.5 
Reuniõe~1 Quarto•·fCiirol, 01 10130 haro1 
local1 Sola "Ruy Barba1o" - AniXD 11 - Ramoi1 621 e 716 

COMISS~O OE EOUCAÇ~O E CULTURA -(CEC) 
(9 membra1) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idenl1h Jaâa Colman 
Vice·Pre1idente1 Jutohy Magalhõn 

Titularei 

1. Juóa Calman 
2. Tar1o Outra 
3. Jutohy Magolhõe1 
"· A1ay~io Chavtl 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michile1 

1. Adalberto Sena 
2. Ewela,ia Vieira 
3. Franca Montara 

Supllnt11 
ARENA 

I. Jolt Lln1 
2. Arnan de Me11o 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedranion 

MOB 
I. Marcos Freire 
2. Gilvon Racho 

A~1i1tente1 Sónia Andrade Peixoto- Aomol 307 
Reunióe11 Quintot·feiros, Cu I0100 horo1 
lacol1 Solo "Cio~i• Bevitocquo"- An110 11- Romol623 

COMISSAO OE FINANÇAS- (CF) 
( 17 mtmbra•) 

COMPOSIÇAO 

Pruidente1 Cunho Limo 
Vice·Presidente1 Tancreda Nevtt 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Jo .. Guiomord 
3. Arnon dt Mtlla 
4, Lamento Junior 
5, Affonso Comorg1• 
6. Vicente Vuolo 
7. Alberto Silva 
8. Amoral Furlon 
9. Jor<~eiColume 

1 O. Jutohy Mogolhóe1 
11. Mende1 Canal• 

1. Cunho Limo 
2. Toncredo Neve1 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 

Suplent11 
ARENA 

1. Saldanha Oerti 
2. Henriqut de La Rocque 
3. Jtue Freirt 
4. Jo111 Sorney 
5. Milton Cabral 
6. 

MOB 
I, Paulo Bro11ord 
2. Marcos Frtire 
3, Loraro Barbozo 
4, Jo111 Richa 

A11i1tente1 Corlot Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reunióe11 Quintat·feirat, Os 9130 hora1 
local1 Sala "Clovis Bevilocquo"- Anexo 11- Ramo1623 

COMISSI.O OE LEGISLAÇ~O SOCIAL- (CLS) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1ldente1 Helvidio Nunes 
Vlce·Pr11idente1 Lenair Vorgat 

Tituloru 

1. lenoir Vorga1 
2. Helvldio Nune1 
3. Jeue Freire 
4, Maacyr OaUa 
5. Henrique de lo Rocque 
6, Aloytla Chove~ 

Suplentu 
ARENA 

1. Jutahy Mogolh6e1 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michllet 
4. Benec.llto Canela• 
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MOB 
1. Franca Montare 1. Nelton Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Morco1 Freire 
3. Jaitan Barreto 

Aui1tente1 Daniel Rei• de Souza- Romal675 
Reunióet1 Quintal·feirol, 01 11100 hora• 
lacol1 Sala "Ciavi1 Bevilacqua"- Ane•o 11- Ramal623 

COMISS~O OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idente1 Arnon de Mello 
Vict•Pre1idenle1 .Ãiberto Silvo 

Titularei Suplent11 
ARENA 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonto Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Calmon 
3. Albtrto Silva 3. Jutahy Mogalhóet 

•• Arnon de Mello 
MOB 

1. Oirctu Cordato 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnina 
3. Henrique Santilla 

Auistent11 Ronalda Pat~eco de Oliveira- Romal306 
Aeuniõe1, Cuarta1·feira1, 01 11,00 horat 
Locol1 Anuo "B"- Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador 
João Basco - Ramal484 

COMISSÃO OE REOAÇÃO- (CR) 
(5 membra1) 

COMPOSIÇÃO 

Pretident11 Dirceu Cardoso 
Vice·Prelidtnlll Adalbtrto Sena 

Titulorll 

1. TarlD Outra 
2. Saldanha Cerzi 
3. Mendu Conole 

1. Dirceu Cordow 
2. Adalberto Seno 

Suplente• 
ARENA 

1. Jo6o Calmon 
2. Murila &adoro 
3. Ja111 Sarnty 

MDB 
1. Hugo Ramo• 

Auistente1 Mario Thereza Magalh611 Mona- Ramal \34 
Reunióe1. Quintat·leirat, 01 12100 hora1 
local, Sola "Clavit8evilacquo" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO OE RELAÇCES EXTERIORES -ICRE) 
( 15 membro•) 

COMPOStÇJ.O 

Prt1idtnte1 T ano Outro 
l•·Vice·Pre1idente1 Saldanha Otrzl 
2•·Vice·Pre•idtntel Lomanta Junior 

Titular•• 

1. Torta Outro 
2, Bernardino VIana 
3. C:,oldonho Cerzi 
4, Lomanto Junlor 
S. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7, Almlr Pinto 
8. lenair Vorga1 
9, Jo11 Sarney 

Suplent11 
ARENA 

1. Aloy1ia Chavtt 
2. Pedro Pedraulan 
3. Henrique de Lo Racque 
4. Jote Gulamord 
5. Luiz Cavalcante 
6. 
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MDB 
1. Paulo Brauard 1. Marcai Fr~ire 
2. Nel1on Carneira 2, Moura Benevidet 
3, Itamar Franco 3. leite Cha~n 

'· Jo1e Richa 
S. Amoral Peiaato 
6. Tancredo Neve1 

Auittente1 Cóndido Hippern- Ramoi1 301·313 
Reunióet1 Ouarlat·feirol, 01 \\,00 haro1 
Local1 Sala "Ruy Borba1a"- AnilO 11- Rarnait 621 1710 

COMISSAO OE SAÚDE- (CS) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pmidente1 Gilvan Rocha 
Vice·Pretidentel Henrique Santilla 

Titularei Supltnfll 
ARENA 

1. lomonto Junior 1, Saldanha Derzi 
2. AlmirPinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Bentdito Canelas 

'· Jote Guiomord 
MOB 

1. Gilvon Rocha 1. Jo1e Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaitan Barreto 

Aui11ente1 Carlo1 Guilherme Fon1eco- Rama1676 
ReuniOe1: Quintot·feirol, a1 10130 hora1 
local, Sala "Ruy Barbo1a"- Anexo 11- Ramait62le 716 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL -(CSN) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pr11idtnle1 Jorge Kolume 
Vlct;Pre1idtnte• Mouro Benevid11 

Titularei Supl1nte1 
ARENA 

1. Jorge Kalurne 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Co~atcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Badoro 3. Jo1e Guiomard 

•• benedita Ferrtiro 
MDB 

1. Mouro 8enevide1 1. Cunha lima 
2. Agenor Mario 2. Joison Barreto 
3. Hugo Romot 

Anistentt1 Carlot Guilhtrme fonteco- Aamo1676 
Aeunio.,, Ouartot·feirol, tu9130 hora1 
Lacah Solo "Ruy Borboto"- Anexo 11- Romoi•621e 716 

COMISS~O OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -ICSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Evandro Carreiro 
Vice·Pretldente1 Humberto Lucena 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique de La Racque 
3. Bernardino Viana 
4, Alberto Sil~o 

Suplenltl 
ARENA 

1. Affon1o C amargo 
2. Pedra Pedrauion 
3. Aderbol Juremo 

- --------·------~---.... ,.'('(lf' 
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MDB 
1. Evondro Carreiro 1. Ore1te1 Ouercia 
2. Humberto Lucena 2. EYela1io Vieira 
3. lazora Barbara 

A.Uiltente1 S6nla Andrade Peixoto- Ramol307 
Reuni6111 Qulnta•·felrol, ál 9J30 hora1 
Lacal1 Sola "Ruy Barbo1a" - An .. a 11 - Ramoi1 621 1 716 

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICAO 

Pre1Jdent11 Btnedito Ferreira 
Vice·Pre&ldenlel Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll) 

Titularos 

I. Benedito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 

"3, Pedra PedroS&ian 
4. Affon10 Comargo 

, I. fyondro Carreira 
2. Lazaro Barbo1o 
3. Oresl~l Querdo 

ARENA. 

1. Pa1101 P6rto 
2. LomantoJunior 
3. Alberto' SilvO 

MDB 

I. Leite Cho'tls 
2'.' Agenor Mario 

Ani1tente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 
Reunióe11 Te~cn·leirol, cu 10100 hora• 
Loc:al1 Solo "Ruy Barboso"- Anexo 11- Ramois'621 e 716 

SERVIÇO DE COIIISSÕES •ER.'IANENTES 

Quarll·frlra 20 :ZH27 

BJ SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comi1~11 Tempororia1 

Chef11 Ruth de Souza Callro 
locol1 An .. a 11- Terreo 
Telefone1 225·8505- Ramal303 
1) Comiu611 Tempororio1 para Projetas do Congre110 No· 
Clonai 
2) Comi~~o611 Temperarias paro Apredoc;6o de .Vetai 
3) Comi116e1 E1ptcioi11 de lnquerito, e 
oi) Comiu6o Mi1ta do Projeto de Lei Orc;amentorio (art. 90 
do Regimento Comum). 

A.uistentes de Comi116e11 Horoldo Pereira Fernande1 - Ra· 
"~OI 674, Alfeu de Oli.,eira- Ramai674J Cleidl Maria B. F. 
Cruz- Ramai598J Mauro lopM de Sa -Ramal 3101 Lailo 
l.liYol Ferro Costa- Roma1314. 

HO~RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕEo PC~1hNENTES DO SENADO FEDERAL 

HORA,S TERÇA 5 A L ~ S .ASSISTENTE HOR.AS QUINTA S•\LAS ASSISTE~:TE 

c.T. RUY BARDOS/\ RONI\LDO C.F. CLOVIS DCVI~~CQUA 
GUII.ItEIME 

R<lJ\\ais-621 c 716 Ramal - 623 
10:00 09:30 

CLOVIS BEVIL~CQUA RUY BARBOSA . 
SONIA C.A.R. GUILHERIIE c.s.P.c. 

Ramal - 623 narnais-62~ e 716 

HORAS QUA~TA S A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQUA SONIA 

RUY BARBOSA 
Ramal - 623 

09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 
Ramais-621 e 716 

C.D.F, RUY BARBOSA RONALDO 

c.c.J. CLOVIS BEVI!.ACQUA MARIA Ramais-621 e 716 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILHERME 
10100 Ramaio-621 e 716 

C.A. RUY BARBOSA SONIA 
RAI!Ulio-Ul e 716 . 11100 C .L.S. CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA R111111l - 623 
10130 C.E. DANIEL 

aaaaia-621 a 716 12100 C.R.· CLOviS BEVILAcQUA MARIA 
Rual - 623 THEREZA 

C.R.E. RUYIIAIUIOSA ~ 
Ramaia-621 • 716 

11100 

C.M.E. ANEXO •a• RONALDO 
Ramal - 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seçio 11 

ANO XXXIV- N• C74 QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 1979 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 98• SESSÀO, EM 20 DE JUNHO DE 1979 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.%.1- Panara 

Rrftrtmtts iu srgulntrs matérlaJ: 

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da C Amara n• 65/76 
{n• 1.066/75, na Casa de origem), que dispõe sobre cauoa de capccial au
mento de pena, quanto aos crimca contra a Administraçlo Pflblica, prati· 
cados por ocupantca de carsos cm comilllllo da idministraçlo direta c in· 
d!rcta, regula a forma de seu procedimento, c di outras providências. {Rc
daçio final). 

- Projeto de Lei do Senado n• 34/78, que pro!bc aplicaçl>ca finan
ceiras, pelas pcasoas jurldicas de direito p~blico, de recursos obtidos com 
a finaJidadc de financiar obras ou empreendimentos de interesse da rca
pcctiva adniinistraçlo. {Rcdaçlo final). 

- Projeto de Lei do Senado n• 48/79, que acrcaccnta parlsrafo ~ni
co ao art. 2• do Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934, {Rcdaçlo fi
nal). 

1.2.2 - c .. utcaçio da PJ Utsda 

- Convocaçlo de sclllllo cxtraordinlria a realizar-se hoje, às 18 ho
ras c 30 minutos, com Ordem do Dia que dcaiana. 

J.2J - Lc1tua de Projetoo 

- Projeto de Lei do Senado n• 183/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a rcdaçlo de dispositivos dos Decretos-leis 
n•s 7.661, de 21 de junho de 1945 c 75, de 21 de novembro de 1966, para 
o efeito de compatibilizar alcaiolaçlo que cuida da lncldtncia de juros e 
carroção monctAria com a que rcsula os dtbltos de natureza trabalhista. 

- Projeto de Lei do Senado n• 184/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Qubrcia, que modifica a redaçlo do artlao 1.150 do Cbdlso Civil 
Brasileiro {Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916). 

1.2.4 - Comualcaçlo 

-Do Sr. Senador Humberto Lucena, que se ausentarll do Pais. 

1.2.5- Comualcaçio da Udei'IIIÇI da ARENA 

- De substituiçllo de membro cm Comissllo Mista, 

1.2.6 - DI11C111101 do Expcdioate 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Conduua do Minis
tro Said Farhat h frente do Mlniutbrio da Comunlcnçao Social - SE
COM. 

SENADOR EVELÀS/0 VIEIRA -Estabelecimento de uma politi
ca protccionista para o slls de carvllo, a fim de sarantir-lhc poder de com
pctiçlo com outras fontes cncrstticas. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Nota da Comissllo de Justiça c 
Paz da Arquidioccsc de Olinda-PE, a respeito da onda de crimes c vio
lência que impera no Estado de Pernambuco, sem a devida clucidaçlo 
por parte do aparelho policial daquele Estado. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Nota expedida pelo Minis
tro do Exbrcito, Gcncral-dc-Exbrcito Walter Pires de Carvalho c Albu
querque, a respeito de dcclaraçl>ca do Sr. Leonel Brizola, feitas cm Lis
boa. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Transmitindo ao Sr. Ministro 
das Rclaçõca Exteriores, apelo rcc:cbido de famOia de Juiz de Fora-MG, 
cm favor dalocalizaçlo de cidadllos brasileiros dcaaparccidos na NicarA
sua. 

SENA DOR ORESTES QUERCIA - Requerimento por S. Ex• en
caminhado à aprcciaçlo do Presidente do Conselho de Dcfcaa da Pessoa 
Humana- CDDPH, solicitando esclarecimentos aobre pessoas dcoapa
rccidas. 

1.2.7 - Leltua de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 185, del979, de autoria doSr.Scna
dor Franco Montara, que estabelece que aaratificaçlo pqa a.os diretores 
de empresas p~blicas e de economia mista scrl tambbm devida, propor
cionalmente, aoa respectivos cmpreaados. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n• 47/79- Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Franco Montoro, que altera a Lei Complementar n• 25, 
de 2 de julho de 1975, para permitir o paaamcnto ~a verba de rcprcacn
taçlo aos Prcsidcntca das Cimaras Municipais. Rtjellldo, apbs usarem 
da palavra os Sn. Franco Montoro e Jarbas Paaoarinho. Ao Arquivo. 

- Requerimento n• 185/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcnc
vides, pela Liderança do MDB, aolicitando, nos termo: 1o art. 371, all
nca "c", do Regimento ln temo, uraencia para o Projeto de Lei do Senado 
n• 247/77, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicaçllo 
dos rccunos do Fundo de Participaçllo dos Municlpios, c d6 outras pro
vidcnoias. ReJeitado. 

-Requerimento n• 186/79, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, 
pela Liderança do MDB,solicitando, nos termos do art. 371, alinca c, do 
Rcgimonto Interno, urgência para o Projeto de Rcsoluçno n• 17/79, que 
ultcro o Regimento Interno do Senado Federal. Rejeitado, apbs usarem 
du pnlavrn os Srs. ltumar Frunco c Jtubns Pnssnrinho. 
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-Requerimento n91Qij7Q, de autoria do Sr. Senador P~tssos Porto. 
solicitando a rctir;.~da, cm curátcr definitivo, do Projeto de Resolução nv 
3Uj79, de suu autoria, determinando que os atuuis SccrctÍlrios Parlumt:n· 
tart:s sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, c dá ou
tms providéncias. Aprondo. 

- Projeto de Lei do Senado n11 3U5j77-Complcmcntar, de autoria do 
Sr. Senador llamar Franco, que dá nova redução aos§§ ~"'• 311, 49 c ;v, c 
acrescenta parágrafos {antigos e novos) à Lei n~' 5.17:!, de 25 de outubro 
de I Q66 (Código Tributário Nacional). (Apreciação preliminar d<.~ consti
tucionalidade.) Votação adiada para recxamc da Comissão de Consti
tuição c Justiça, nos termos do Requerimento n9 207/79, após cnc<~mi
nharcm sua votação os Srs. Franco Montoro, Adcrbal Jurema, Jarbas 
Passilrinho c Itamar Franco. 

- Projeto de Lei do Senado n• 104/77, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras aos ex
combatentes da FEB. Rejeitado o projeto, ficando prejudicada a emcndu 
u tlc oferecida. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado nQ 106/79, de autoria do Sr, Senador 
Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código Civil Brasilei
ro. Aprondo, cm primeiro turno, após usar da palavra o Sr. Aloysio Cha· 
vcs. 

-Projeto de Lei do Senado n• 12/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 13• salário. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade.) Rejellado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 3/79 (n' 5.483/78, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da RcpÍibliea, que dispõe sobre a 
Politica Nacional de lrrigaçiio, e dá outras providências. Aprovado, após 
usarem da palavra em sua discussão os Srs. Mauro Bencvidcs, José Lins, 
Marcos Freire c Agcnor Maria, sendo rejeitadas ns emendas a ele ofereci· 
das. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 7f79 (n• 2.150/76, na Casa de ori
gem), que dá nova redução ao caput do art. 843 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
Aprovado. A sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n• 98/78, de autoria do Sr. Senador Lã· 
zaro Barboza, que altera o art. 29 da Lei nQ 5.173, de 27 de outubro de 
1966, que dispõe sobre o Piano de Valorização Económica da Amazônia. 
Aprovado, cm segundo turno. À Comissli.o de Rcda~ào. 

-Projeto de Lei do Senado n• 131/75, de autoria do Sr, Senador 
Vasconcelos Torres, que inclui a dona-dc·casa entre segurados faculta· 
tivos da Previdência Social. (Apreciação preliminar da constitucionalida· 
de c juridicidadc.) Rejeltodos o projeto c o substitutivo. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR GASTÀO MVLLER- Apelo ao Sr. Ministro dos 
Transportes, cm favor da manutenção do traçado da Rodovia Cuiabá
Càccrcs-Pontcs c Lacerda, no t.stado de Mato Grosso. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Reportagem do jornal O Glo· 
bo intitulada .. Conccntraçi\o de conjuntos é a maior queixa da zona ru
ral", focalizando a realidade da zona rural da cidade do Rio de Janeiro. 

St:A'A DOR CUNHA LIM ti - Defesa du inclusüo d:~ cidade de 
Guarabir<.~-PB, n.: rcluç~Lo das cidade~ brasilcims que pos~ucm o si~tcmu 
de comunicação denominado Discugcm Di reta à Distõ.nciu - DDD. 

SENADOR JA/SON BARRETO- Apelo à dircçào do Banco do 
Hrasil no sentido dn instalação de Posto Rural daqut:le estabelecimento 
de crédito na cidudc de Punduva-SC. 

SENA DOR DIRCEU C AR DOSO- Considerações relativas u obra 
;Ldministrativu do Sr. Jerónimo Monteiro à frente do Governo capixaba, 
ao ensejo do transcurso da data de seu falecimento. 

l.S- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSi\0. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 99• SESSÀO, EM 20 DE JUNHO DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Lelturo de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 186/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que institui o salário minimo profissional do Técnico de 
Contabilidade de 2Q Grau,.c dá outras providéncias. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Constituiçli.o e Justiça sobre a Mensagem 
n• 94/79 (n• 169f79, na origem), pela qual o Senhor Presidente du Re· 
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. General-de· 
Exército José Fragomeni, para exercer o cargo de Ministro do Su'perior 
Tribunal Militar, em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Rumos. Ap~eclado em scs-
!lào secreta. 

2.4- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÀO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÀO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 19-6-79. 

4 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Ata de reunião do Conselho Deliberativo. 
- Purcccr do Conselho Deliberativo. 
-Balancete Patrimonial cm 31·5-79. 
- Demonstraçilo da conta "Receita c Despesa"- Balancete Acu· 

mulado de I•· I a 31-5-79. 
- Dcmonstra~li.o da çonta .. Receita c Despesa" do mês de moia de 

1979. 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES Q& PARTIDOS 

7- COMPOSIC'AO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 98• SESSÃO, EM 20 DE JUNHO DE 1979 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 911 Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES, LÓURIVAL BAPTISTA E GASTÃO MÚLLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalumc- Eunice Michilcs - Evandro Car· 
reira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbus Passarinho- Hen· 
riquc de La Rocque- José Sarncy- Alberto Silva- Bernardino Viana
Hclvldio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Mauro Benevidcs -· Asenor 
Mal'ia- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Aderbal Jurem a- Marcos Frei· 
rc- Jutuhy Magalhães- Lomunto Júnior- Lu ir. Viana- Dirceu Cardo· 
so - Joilo C.almon - Itamar Frmtco - Franco Montoro - Orcsttfi Quér

cia -- Benedito Ferreifn - Lázoro Oarboz:t - Gastilo MUller - Vicente 
Vuolo - AJTonso Camurgo ~ Evclftsio Vieira -~ Paulo DrossurC. 

O SI~. !'RESIDENTE (GuFOtào MUller)·- A li~lit d1: prc:s.:nçu ucu~u r, 
comparecimento de 35 Srs. Scnudorcs. lf:tv~o:ndu níum:ru rq·.imcnwl, Jt·clar~~ 
ubcr!u a ~;c~:-.iw. 

O Sr. 1•-Sccrctário procederá à leitura do Expediente, 
E /Ido o stguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 297, DE 1979 
Do Comluio de Redoçio 

Redoçio fino! do emenda do Senodo 10 Projeto de Lei do Cimo· 
ro n• 65, do 1976 (n• 1,066/75, na Cosa do orlsom), 

Relator: Senador Dirceu Cardo!IO 
/\ Comi'isllo uprescnut a redaç!\o final da cmcndu do Senado no Projeto 

dt: Let da Cúmura ~~~ tJ). de lll7t'l (n~ 1.066/75, nu Caau de origem), que di!i
pG: ~;dm: r.w·,:l tk ,···;;··ci.L: aumento de pena, quunto nos crimes contru 11 
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Administraçào Pública, praticados por ocupantes de cargos cm comissào du 
adrninistruçào di reta c indircta, regula a forma de seu procedimento, c dá ou
tras providências. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1979.- Adolberlo Sena, Presidenle 
- Dirceu Cordo!O, Relator - Saldanha Derzl - Murllo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 297, DE 1979 

Redoçio Onol do emendo do Senado ao Projeto de Lei do Câma
ra n• 65, de 1976 (n• 1.1166/75, no Cooo de orlaem). 

EMENDA N• I 
(Corresponde à emenda n• 1-CCJ) 

Suprimam-se os artigos 29 a 89, 

PARECER N• %98, DE 1979 
Do Comlllio de Redoçio 

Redoçio Dnol do Projelo de Lei do Senado n• :W, de 1978. 
Relalor: Senador Dirceu Cardooo 
A Comissilo apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Lei do Senado 

n• 34, de 1978, que prolbc aplicações financeiras, pelas pcssoasjurldicas de 
direito público, de recursos obtidos com a finalidade de_ financiar obras ou 
empreendimentos de interesse da respectiva administração, 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1979.- Adalberto Seno, Presidente 
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzl - Murllo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 298, DE 1979 

Redoçio Oaal do Projeto de Lei do Senado n• :W, de 1978, que 
prolbe apllcaçõn Onancelru, pelu peasoas jurldlcu de dlrello públi
co, de recur101 oblldos com a Rnalldade de financiar obras ou em
pmadlmenlos de lnlemac da rOipeCII•a admlnlslraçio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os recursos obtidos pelas pessoas jurldicas de direito p~blico 

com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse da rcs· 
pectiva administraçlo, não poderlo, cm qualquer hipótese, ser objcto de 
aplicação no mercado financeiro. 

Art. 29 A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o administra· 
dor p~blico rcsponsâvcl à penalidade .prevista no artigo 315 do Cbdigo Pe
nal. 

Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo. 
Art. 4• Ficam revogadas as disposiçõcs .. m contrlirio. 

PARECER N• %99, DE 1979 
Da Comluio de Redoçio 

Redoçio Oaol do Projelo de Lei do Senado a• 48, de 1979. 

Relolor: Senador Saldanha Derzl 
A Comissilo apresenta a rcdaçilo final do Projeto de lei do Senado 

n• 48, de 1979, que acrescenta parAgrafo único ao art. 2• do Decreto 
n• 24.150, de 20 de abril de 1934. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Saldanha Derzl, Relator - Adalberto Seao - Murllo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 299, DE 1979 

Rodaçio Oaal do Projelo de Lei do Senado a• .CS, del979, que 
acrnceata pali1nfo único ao art, l• do Decrelo n' %4.150; de %0 de 
abril de 1934. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• E acrescentado ao art. 2• do Decreto n• 24.150, de 20 de abril 

de 1934, o seguinte parAgrafo ~nico: 
Art. 2• .................................................... .. 
ParAgrafo ~nico. Para os efeitos das allncas b c <deste artigo, o loca

tt&rio terll direito b. soma dos prazos dos contratos anteriores, desde que nr
mados ininterruptamente, 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçho. 
Art, 39 Revogam-se as disposições cm contrllrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gastho MUller) - O Expediente lido vai à 
p~blicaçilo. 

Através da Mensagem n• 94, de 1979, o Senhor Presidente da Rcp~bli
ca submete à dellbcraçho do Senado a escolha do Sr. General-de-Exército 
José Frugomeni, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Mi
litar, em vaga decorrente du uposcntudoriu do Ministro Gcncrnl·dc-Exército 
Rodrigo Octfivio Jordilo Ramos. 

Com vista b. aprcciaçilo da matéria, a Presidência convoca scssào ex· 
traorUinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Gastho MUller)- Sobre a mesa, projetas de lei 
que serão lidos pelo Sr. 19-Sccrctúrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 183, DE 1979 

Allera o redaçio d~ dlsposlll•os dos Decreloo-lels n•s 7.661, de 
li de junho de 19-45 e 7S, de li de no,.mbro de 1966, para o efeilo de 
compollblllzor a Je&lslaçio que cuida do Incidência de juros e cor
rcçio monet,rla com a que reaula os dlbllos de nolureza lrabolhlsla. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 26 do Decreto-lei n• 7.661, de 21 de junho de 1945, pas

sa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 26. Salvo quanto aos débitos resultantes de recla
mações trabalhistas, não correm juros contra a massa falida, ainda 
que estipulados, se o ativo não bastar para o pagamento do princi· 
pai. 

Paràgrafo único. Excctuam-sc, ainda, desta disposição, os 
juros de debêntures c dos créditos com garantia real, mas por eles 
responde, exclusivamente, o produto dos bens que constitui a ga
rantia." 

Art. 29 O§ 2v do art. I' do Decreto-lei n9 75, de 21 de novembro de 
1966, passa a vigcr com a seguinte redaçilo: 

"Art. 19 

§ 29 A correção de que trata este artigo aplica-se também aos 
créditos dos empregados nos processos de liquidação, concordata 
ou falência." 

Art. 39 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrluio. 

JusiiOcaçio 

Embora, desde os idos de 1945 até esta parte, a sitUação financeiro· 
económica do Pa(s tenha sofrido profunda alteração, ainda cstà a vigorar, 
como lei de Falências, o Decreto-lei n• 7.661, de 21 de junho de 1945. 

Dentre os muitos dispositivos ultrapassados pelo tempo que figuram no 
referido diploma, encontra-se o seu art. 26, que constitui uma contradição 
com a sistemática adotada pela lcgislaçilo trabalhista, que manda computar 
juros aos débitos resultantes de condenações judiciais de natureza tr~balhis· 
ta. 

A respeito da matéria, cumpre assinalar que existe uma SCamula do Su
premo Tribunal Federal que resolveu definitivamente a questão no âmbito 
da jurisprudência trabalhista, a Súmula n• 224, que diz: . 

"Os juros de mora, nas reclamaçbcs trabalhistas, são contadcs 
desde a notificação inicial.'', 

No entanto, o§ 2• do art. I• do Decreto-lei n• 75, de 21 de novembro de 
1966, tal como cstâ redisido, virtualmente neutraliza os efeitos da corrcção 
monctflria nos débitos de empresas cm processo de liquidaçlo, concordata 
ou falência, 

Isso porque a dccrclaçho da falência pode cfctivar-sc numa data -
quando,.felo estatuldo no dispositivo citado, cessam os efeitos da corrcçilo 
monetllna - c o pagamento efetivo só ocorre anos depois. 

Em verdade, os dois dispositivos legais cujo texto pretendemos modifi· 
car colaboram decisivamente para que a indcnizaçi\o c demais direitos traba· 
lhistas fiquem reduzidos a importâncias absolutamente irrisórias, vArias 
anos depois, quando o empregado os vier receber, o que, evidentemente, não 
é o espirita da lcgislaçho social brasileira. 

Por esses motivos, torna-se fundamcntnl a preconizada alteração dos 
dispositivos citados, que eliminarão n contradiçilo c injustiço. ora verificadas, 
bcnenciando os empregados cm caso de liquidação, concordata ou falência 
da empresa cm que militavam. 

Sala das Sessões, 20-6-79. -Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇiiO CITADA 

DECRETO-LEI N• 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945 

Lei de Falências. 
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Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que: estipulados fo. 
rem, se o ativo apurado nilo bastar paru o pagamento do principal. 

Parágrafo único. Excctuam-sc desta disposição os juros das debêntu
res c dos créditos com garantia real, mas por cics responde, exclusivamente, 
o produto dos bens que constituem a garantia. 
·········· ...................................................... . 

DECRETO-LEI N• 75, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Ulspõe !Obre 1 opllcoçio do oorreçio monet,rlo oos débllos de 
noturezo trobolhlllo, bom como 1 ele•oçJo do ••lor do depósito oom
pulsórlo nos CI!OI do recunos peronl< 01 Trtbunols do Trobalho, e d' 
outru proddênclu. 

... ..... ............... ........................................ .. 
Art. I' . Os débitos de salflrios, indcnizaçõcs c outras quantias devidas a 

qualquer título, pelas empresas abrangidas pela Consolidaçilo das Leis do 
Trabalho c pelo Estatuto do Trabalhador Rural, aos seus empregados, quan
do não liquidados no 'prazo de 90 (noventa) dias, contados das ~pocas pró· 
prias, ficam sujeitos à corrcçio monetiria, segundo os lndiccs fixados trimes-
lralmcntc pelo Conselho Nacional de Economia. . 

§ I• Nas dccisõc; de Justiça do Trabalho, a condcnaçilo incluirã sem
pre a corrcçi'l.'o de que trata este artigo. 

§ 2' A correção de que trata este artigo aplica-se também aos créditos 
dos cmpregad~s nos processos de liquidação, concordata ou falência, cessan
do, porém, sua fluência a partir da data do deferimento do pedido de falên
cia. ................................................................. 

(Às Comissões de Constituição e Justi~a. de Legislarão Social e 
de Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 184, DE 1979 

ModiDco o redaçio do orll&o 1.1!!0 do Códl&o Civil Brullolro 
(Lei n• 3.071, de I• de janeiro do 1916). 

O Congresso Nacional decreta: 
A ri. I• O artigo 1.150 da Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916, passa a 

vigorar com a seguinte rcdaçilo: 

"Art. 1.150. O imóvel desapropriado pela Uniilo, Estados, 
Distrito Federal, Territórios c Municlpios reverter~ ao antigo pro
prictlirio, caso nlo seja utilizado para o fim proposto, no prazo de 
três anos contados da publicação do respectivo decreto, observado 
o disposto no art. 1.140. 

ParAgrafo únicO. Ocorrendo transferência do imóvel expro
priado para terceiros, a titulo oneroso ou gratUito, cabe ao ex
proprietário o direito a perdas c danos, arbitrados cm juizo." 

Art. 2t Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicaçilo. 
Art. 3• Revogam-se as disposiçõca cm contr~rio. 

Jllllllcaçio 

O projeto tem por objctivo wcsurar ao antigo proprietário o direito de 
reaver o imóvel expropriado pelo Poder Público, na hipótese de nlo 
concrctizar-oc o propósito inoc:rito no decreto declaratório de utilidade 
pública, no prazo de Ires anos. Ooorrendo isso, o ex-proprietário rcavcrã o 
imóvel pelo preço da desapropriação, 

Como oc sabe, ainda h~ vacilações no tocante l interpretação do artiso 
1.1 50 do Código Civil Brasileiro, ou ocja, ainda se discute oc t cablvcl a retro
cessão cm caso de desvios na destinação da coisa desapropriada, pela sua uti· 
lizaçilo cm outras finalidades, públicas ou particulares. 

Mas, sobretudo no âmbito municipal, cases desvios aio bastante co
muns. De rato, a pretexto da cxccuçilo de obras públicas, as administrações 
municipais disfarçam inúmeras desapropriações que, na realidade, apenas 
servem a desavenças de cunho politico,· cm prcjulzo dos membros das 
facções que se opõem aos detentores do poder. 

Depois, cfctivada a expropriação, os im6vcis silo cedidos, doados ou 
vendidos a órgãos públicos ou a entidades particulares, sem qualquer rcspei· 
to à dcstinaçào inicialmente declarada no competente decreto cxpropria
t6rio, 

Assim, o projeto se destina a terminar com os debates rchuivos à inter· 
. pretaçilo do artigo 1.150 do Código Civil, quer na jurisprudência, quer no 
campo da doutrina, ressalvando os direitos dos proprictârios de Imóveis de
sapropriados mediante simulada necessidade ou utilidade pública, 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1979. - Orestes Quirclo. 

LEGJSJ.AÇÀO CITADA 

. LEI N• 3.071, DE I• DE JANEIRO DE 1916 
Código Civil 

A Uniilo, o Estado, ou o Município, orcrcccrll ao cx-proprictãrio o imó· 
vcl desapropriado, pelo preço por que o roi, caso não tenha o destino, para 
que se desapropriou. 
................................................................. 

(Às Comissõts de Constltuiçao e Justiça e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastilo MUller)- Os projetas que vêm de ser li, 
dos serão publicados c remetidos às comissões competentes . 

Sobre a mesa, comunicação que scrlllida pelo Sr. I•·Sccrctllrio. 
E /Ida a seguinte 

Ao Exm• Sr. 
Senador Luiz Viana 
DO Presidente do Senado Federal 

or. n• o76/79 
BrasOia, 19 de junho de 1979. 

Senhor Presidente: 
O signatârio, lendo sido designado pelo Senhor Presidente da República 

para integrar, como Observador Parlamenta~, por indicaçlio do Senado Fe
deral, a Dclc:gaçào do Brasil na reunião da Orsanizaçilo Internacional do 
Trabalho (OIT), cm Gcn~vc, Sufça, vem comunicar a V. Ex• que se ausenta· 
rá do Pais, por um pcrfodo de trinta dias, para participar dessa importante. 
missão oficial. 

Sauda;õcs. - Humberto Lucot~o. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) ..,- A Presidência fica ciente. 
Sobre a mesa, comunicação que scrlllida pelo Sr. 1•-Sccrct6r'c. 

E lida a seguinte 

BrasOia, 20 de junho de 1979. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro
por a substituição do nobre Sr. Senador Moacyr Dalla, pelo nobre Sr. Sena
dor Henrique de La Rocquc, na ComiiSilo Mista do Congresso Nacional que 
dará parecer sobre a Proposta de Emenda l Conslituiçilo n• 19, de 1979 
(CN), que "dll nova rcdaçilo ao inciso I do§ 2• c suprime o §3• do artigo 152 
da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
c distinta consideração.- Soldoaho Denl, Vil:c-Lidcr da Maioria, no cxcrcf· 
cio da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Gastilo MUller)- Scri feita a substituiçlo soli-
citada. 

Há oradores inscritos. 
Conocdo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocquc. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. U o ocguintc 
discurso.) S~. Prclidcntc, Sra. Senadores: 

Bem ocl das reservas que cercaram o Miniotl:rio da Comunicação Social 
quando o Governo cosltou de sua criaçilo. Confio, po~m. que o curso de 
suas ativldades 11 desfaça, substituindo-as pela convicçio p6blica de sua ne
cessidade. 

O fenômeno social da comunicaçlo, que caracteriza o nosso tempo, 
reduz-se, cm Caltima an•lisc, a um procaso de troca de mcnaqens, entre pes
soas ou entre sistemas diferentes. lntcrcambiadu, cuu mensagens consti· 
tucm o tecido maisocnslvcl da vida individual c colcliva. De tal forma elas oc 
fazem imprescindlvcis à vida social, que eminente pensador contcmporAnco 
j~ disse ser a comunicaçlo os nervos do governo. E que, nos rcaimca demo· 
cr6ticos, principalmente cm virtude do aumento da participaçlo das ma11as 
nos problemas colctivos, ao Estado nlo ~ mal1 licito conduzir-se c conduzir 
os destinos da sociedade ocm estar cm permanente dl~loso com todos os ••· 
tores que a integram. Com o advento da comunicaçlo, os nea6clo!'! colctivos 
não podem mais ser tratados no sigilo lndcvaslilvcl dos gabinetes. Mais do 
que qualquer OUtro, CISC fato COntribui decisivamente para O enriquecimento 
do teor dcmocr6tlco do1 governos, obrigados nlo •ó a uma prestação conll· 
nua de contas de seus atas, como h revelaçno permanente das idéius que os 
animam, dos prop6sltos que os empolgam c da comprecnsno que: têm dos 
grandes problemali colctlvos. As distâncias psicosaoclais,.sc assim me posso 
exprimir, reduzem-se entre governantes c governados. A preocupação com o 
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bem público deixa de ser privilégio das elit-::s dirigentes, passando a consti· 
tuir o dever fundamental da cidadania- alarga-se, assim, o campo da per
muta das idéias, c, cm conseqUência, a Sociedade c o Estado tendem a con
quistar maiores graus de humanizaçilo, mas, para que, a nfvcl do poder 
público, a comunicaçilo possa ter esse alto desempenho social f: ncccssArio 
que as agências emissoras de mensagens onciaissejam sensfvcis ao direito de 
critica dos receptores daquelas mensagens. Dai Por que sobretudo a Iiberda· 
de de imprensa ser, no contexto da comunicação do Estado, de capital im
portância. As reservas que cercaram a criação do Minist~rio da Comuni· 
caçüo Social residiam. precisamente no receio de que esse 6rgilo pudesse in· 
terferir no livre excrcfcià daquela liberdade, impedindo a correta formação 
da opinião p~blica. 

A decisão do Presidente da Rcp~blica de csC<llhcr prestigioso Jornalista 
para dirigir. o Ministério da Comunicação Social veio mostrar·a desrazl~ da· 
quclcs receios. Confiou o Presidente João Baptista Figueiredo a missão de 
implantar o novo 6rgii.o precisamente a um profissional da imprensa do nfvcl 
intelectual de Said Farhat que, com sua cxperi~ncia jornallstica, alia a de efi
ciente gestor da coisa p!Jblica, C<lmo o comprovou à frente da EMBRATUR 
quando, ao lado dos problemas cspccfficos da indC!stria tudstica, prestou va· 
liosos serviços h grande causa da preservaçio dos bens culturais que consti· 
tuem nosso patrimõnio artfstico c hist6rico. 

O Sr. Alayalo Cho•ea (ARENA.:.. PA)- Permite V. Ex•'um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com inui
ta honra, nobre Senador. 

O Sr. Aloyalo Chom (ARENA- PA)- Eminente Senador, C<lnto Go
vernador do Estado do Parã tive oportunidade de manter inCJmeros cantatas 
com o então Presidente da EMBRATUR. Desses encontros, recolhi a me
lhor impressão a respeito de S. Ex• pelo alto desempenho que dava ao cargo 
c, sobretudo, pela maneira eficiente com que conduzia os assuntos de intcrcs· 
se do turismo nacional. O pronunciamento de V. Ex•, lastrcado em fatos no
tórios, é oportuno porque espanca suspeitas injustas envolvendo a atuação 
de um órgão que se impunha. cm virtude dessa moderna transformação dos 
processos tccno16gicos, sobretudo, de comunicaçilo de massa. V. Ex• tam· 
bém, oportunamente, pratica um ato de justiça quando credita o êxito inicial 
desse novo sctor do Governo Federal, à atuaçio 16cida do Ministro Said 
Farhat. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Muito gra
to a V. Ex•, nobre Senador Aloysio Chaves, que trouxe para esta Casa, entre 
outras experiências, a de Governador de Estado; que por esse Brasil afora se 
conceitua como sendo um bom governante, atento às necessidades priori
tárias do grande Estado nortista. O depoimento de V. Ex•, com a autoridade 
que marca a sua conduta nesta Casa, de muito valoriza a manifestação que 
tstamos a fazer, enfatizando o inicio dos trabalhos da SECOM. 

Queremos c desejamos render a Said Farhat c a seus companheiros os 
louvores que merecem pela conduta que estilo adotando, dentro das linhas 
traçadas pelo Presidente Figueiredo, de que aquele 6rgão seja apenas um in· 
f11rmantc permanente do povo sobre o que o Governo faz, sobre o que o Go
verno deseja c precisa fazer. 

Se jornalismo é informação, é, simultaneamente, esclarecimento c intcr· 
pretaçilo correta dos fatos. Eis que esta conccpçho vem iluminando a condu· 
ta do Ministro Said Farhat à frente do Minist~rio da Comunicação Social. 
No seu diAlogo, ele ni'to sonega informes como .nilo distorce eventos. E um 
emissor que não ilaqucia a boa f'é dos que recebem as mensagens que trans· 
müe. 

A inteligência, a clareza, a honestidade intclcctuu.l lho os signos que pre· 
sidcm sua açilo. A verdade hA de ser filosofia da comunicação para que ela 
possa desempenhar suu.s funções de "nervos do poder". Quando o registro é 
falso c viciada a emissão das mensu.gcns, nilo transmite comunicaçilo, mas 
propaganda, a qual, cm nfvcl estatal, ni'to se coaduna com os padrões da vida 
d'mocrâtica. Os lcgftimos vc(culos de propaganda c promoção de um Go
verno sào os seus u.certos, os seus atas corretos, c não a retórica dos que lhe 
fazem u publicidade. 

zcr. 

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

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)- Com pra-

O Sr. LomontnJúnlor (ARENA- BA)- Nobre Senador Henrique de 
Lu Rocquc, congratulo-me com V. Ex• pela homenagem justa que presta ao 
titlJiar Uu recém-criada Secretaria de Comunicnçilo Social, Acompanhei o 
trubulho udmirl1vcl de Suid Furhat h frente du EMBRATUR, quundo o meu 
Estudo rr.:ccbcu bcnencios que marcaram indelevelmente a sua passagem U 
frente dnquclc órgão. Foi muito feliz o Presidente Jotlo Buptista Figueiredo 

cm convidá·lo para dirigir a Secretaria de Comunicaçli.o Social, porque um 
homem da sua inteligência c do seu espírito público, tendo recrutado uma 
admirãvcl equipe de auxiliares, conduzirA aquele 6rgã.o com o mesmo brilho 
com que conduziu a EMBRATUR, onde deixou marcada a sua passagem, 
com reais serviços prestados à Nação brasileira. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)- Agora ~ 
mais um ex-Governador da Bahia, o nobre Senador Lomanto JCJnior, que, 
somando a sua palavra hs do nobre Senador Aloysio Chaves, traz a sua opi· 
nili.o, totalmente favorãvcl c de louvor, à. conduta c à escolha daquele que h 
frente estA da Secretaria de Comunicação Social. 

O eminente Ministro da Comunicação Social, cm hora de indiscutível 
inspiraçilo, escolheu para seu Chefe de Gabinete o Dr. Luis Fishcr- c neste 
instante nos dá a honra de sua presença c nos ouve- que com equipe sclc
cionada muito auxili8rã o novo Titular. 

O Dr. Luis Fisher,jâ testado com êxito cm outras missões, é um dos me
lhores aug~rios do sucesso da SECOM. Homem afeito ao diâlogo, esmerado 
no trato fidalgo que expande as mancheias, estâ coadjuvado por companhei· 
ros de melhor qualid3dc profissional, pelo que, a Secretaria rccém-criada,jâ 
é uma realidade a serviço do Brasil. 

Srs. SenadOres, o nessa obrigado, Sr: Presidente, o nosso agradeci· 
mcnto, por terem permitido, ouvindo c consentindo, disséssemos o que era 
preciso que realmente se pronunciasse nesta Casa, a respeito dos primeiros 
passos de sucesso c de vigor da SECOM - Secretaria da Comunicação So
cial, recf:m-criada para melhor servir ao povo brasileiro. (Muito bem! Pai· 
mas.) 

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: 

Este ano o Brasil estará despendendo, no mínimo, seis bilhões de dóla
res com a importaçã.o de petróleo. 

Jã temos uma divida que caminha, ao final do ano, para cinqUenta bi· 
lhõcs de d61ares. Por outro lado, nosso endividamento externo vai-se agra
vando, por várias razões, especialmente em razBo do aumento constante da 
importação de petróleo, aumentando, desta forma, as dificuldades do Pais 
no campo cconõmico c, como conseqUência, no campo social. 

Santa Catarina apresentou ao Governo Federal uma proposta na busca 
da redução das importaçõcs.dc petróleo, procurando outras alternativas. En
tretanto até o momento~o Governo não se manifestou oficialmente quanto 
ao seu ~paio na busca di: outras alt..:rnativas energéticas, objctivnndo a re· 
duçào das importaçõ? .tic petróleo. 

Ainda recentemeníi tivemos a oportunidade de retornar ao tema rela ti· 
vo à Siderúrgica do Sul Catarincnsc- SIDERSUL. ' 

Este ~rojcto é uma expressiva novidade para o Pais, pois significa abrir 
uma nova opção energética, com utilização siderúrgica, a partir do carvi'to 
vapor. no momento cm que as incertezas externas colocam o.~osso País fren· 
te n um angustiante problema. 

Ainda nesta semana o jornal O Esrodo de S. Pau/o, de 19 de junho, re
produziu o trecho seguinte, de uma conferência do Ministro das Minas c 
Energia, César Cais, perante o Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro: 

"0 Brasil vive hoje um momento de emergência, porque im
porta um milhão de barris de petróleo por dia c não pode pensar 
cm auto-suficiência na produção nem cm preços firmes pela impor· 
taçào do produto." 

O que nos resta se não procurar desenvolver alternativas satisfatórias 
neste campo, para o qual, felizmente, dispomos de condições aprcciAveis? 

A SIDERSUL é um empreendimento que permitirá ao nosso Pais pro
duzir aço utilizando integralmente insumos c matérias-primas nacionais. 

De um lado, ao optar pelo processo de redução dircta para obter ferro· 
esponja, graças ao uso do carvão vapor, esta iniciativa dispensa n impor
tação de carvão, enquanto o pr6prio gás do carvão scrl!. empregado como 
combustível na aciaria c lnminaçi'l.o, 

Nunca é demais destacar, Sr. Presidente, a importância do pwcesso tec· 
nol6gico pura u produçilo de glls c o seu emprego nu siderurgia, que o Proje· 
to contempla, uindu mais porque a iniciativa é pioneira. 

Pela primeira vez, nu ntividade siderCJrgica, a gaseificnçi'to de carvão mi· 
ncrul c a reduçi'l.o di reta de minério de ferro serão etapas de um mesmo pro· 
cesso. 

Em ruzào disso, é de esperar, estilo sendo abertus novns perspectivas uo 
carvão nucionul, uo tempo cm que problc:mus de outra ordem passam tam· 
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bém a ser equacionados, especialmente aqueles que dizem respeito ll ccono· 
mia de divisas c redução subseqUente de problemas na área do balanço de 
pagamentos ao exterior. 

Porém, para que o Projeto SIDERSUL obtenha o êxito esperado, per· 
sistema merecer cuidadosa atenção alguns aspectos pertinentcs·ao gás de 
carvão, que ainda não foram objcto de uma solução condizente com us nc· 
ccssidades utuuis do País. 

E importante que seja realizada a substituiçllo de redutores sidcrCargicos 
c combustíveis importados. Para tanto é imprescindível a inclusão do gás de 
carvão nu politica nacional que rege as diversas formas de energia, 

No momento a situação do gâs de carvllo é de inferioridade, quando 
comparado ao bico combustfvel, ao gâs natUral, à nafta ou ao àlcool·anidro. 
Todos estes produtos gozam de elevados subsídios, quando destinados ao 
emprego industrial. No caso do bico combustível, o subsidio sobre o seu 
preço de produção econômica é da ordem de 57,84%, percentual que chega a 
ser maior, no caso de álcool-anidro, o qual alcança 68,89%. 

Hão estamos a defender, Sr. Presidente, de um momento para outro, a 
extinção desses subsidias, pOis cm certa medida compreendemos a importân· 
cia estratégica da sua manutenção, pois asseguram menores preços às indús· 
trias que, dentro do modelo brasileiro de crescimento, têm a sua posição ga· 
rantida. 

Ocorre que estes subsídios, cm especial no caso do ramo petroquímica, 
têm sido destinados a corporações multinacionais, que em última anfllise, as
sim ganham poder de compctiçllo frente a indústrias brasileiras tradicionais. 

Este é um aspecto importante que se deve levar cm alta consideração. 
Quer dizcr,tcmos subsidiado grupos multinacionais para que estes, for· 

talecidos, possam esmagar emprcsàrios brasileiros obrigados a respeitar as 
leis do mercado, 

Se fizemos esta digressão paralela, retornamos ao fio do nosso pronun· 
ciumento, para observar que o interesse nacional não se esgota apenas cm ra· 
cionalizar o consumo de fontes energéticas que importamos, c a preço de ou· 
ro. Acreditamos deva ser um objetivo nacional permanente a substituição 
dessas fontes externas por p_roduçào realizada no interior do País. 

Sr. Presidente e Sr. Senadores, aos preços de produção atuais, cm que o 
óleo combustível goza de um privil~gio inqucstionâvcl, c que cm certo mo· 
menta se justificou, como forma de reduzir o impacto da alta de preços do 
petróleo no mercado internacional, cabe recolocar a questão. 

A importância da gaseificaçào do carvão vapor cstll relacionado, no 
momento, nào só ao projeto da SIDERSUL, como também à unidade de 
produção de amónia, localizada no Rio Grande do Norte, sem corltar as di· 
versas unidodcs industriais decorrentes da implantação dos complexos cor· 
boquimicos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

O alcance destas iniciativos, jâ. tivemos a oportunidade de observar, é 
bastante amplo. 

No entonto, clllculos realizados considerando os rendimentos t~rmicos 
do oléo combustfvcl c do glls de carvão, tendo cm vista apenas fornecimento 
cativo c único à SIDERSUL, deram como resultado que o g6s seria 22% 
mais caro. 

Ampliando porém a escala da usina de gaseificação, incluindo como 
seus consumidores nllosó a SIDERSUL, C<lmo as indústrias cerâmicas loca· 
lizadas próximo de Imbituba c a termclétrica (Sotelca) fica assegurada uma 
çompeliçllo perfeita entre o óleo combuslivcl c o gb de carvllo. 

Portanto, diversas são as providências que necessitam ser acionados 
pura que, cm conjunto, tornem possível viabilizar um plano de mais longo ai· 
cancc, qual seja o de criar fontes cncrg~ticas alternativas internas. 

Em primeiro lugar, para que haja competitividade entre os preços eco
nómicos do óleo combustível c do gás de carvão, cabe dimensionar a escala 
da usina de Imbituba cm Santa Catarina para a produçi\o de S milhões de 
metros cúbicos de g6s por dia. . 

De outra parte, considerando a realidade atual, cm que os derivados do 
petróleo c glls natural são ofertados incluindo subsídios, import11. estabelecer 
um tratamento equânime para o glls de carvD.o, o que, cm última 1mâlisc, sig· 
nilicu incluir o produto entre aqueles que recebem benerrcios protccionistns. 

Em outras palavras, é necessãrio privilegiar tamb~m o g6.s de carvl\o, da 
mesma forma como hoje se faz com o petróleo, derivados, álcool anidro c 
g6s natural. 

Esta colocaçilo é de extrema importância, pois somente recebendo um 
tratnmento idêntico poderâ o gús de carvão competir com produtos que silo 
provenientes do exterior, c que gozum de grundcs privilégios. 
• Somente nu medidu cm que scju guruntidu u instulaçno dn indústria de 
g!1s de curvào, os projetes dela dependentes, como é o caso da SIDERSUL, 
poderi\o se trunsformur numa reu\idude. E no cuso du SI DERSU L, nno cus· 

ta repetir, estamos diante de uma iniciativa tccnolbgicu pioneira, cuja rcper· 
cussão cm termos nacionais apresenta um potencial upreciàvcl. 

Este é um aspecto importante. Ai cst!L um rotor pondcrúvel pura nós rc· 
duzirmos os nossos desníveis no balanço de pagamentos. Hoje, o que as em R 

presas trunsnacionais levam do Brasil cm matéria de tecnologia é um volu· 
me: extraordinário dos nossos raquíticos cruzeiros, Com o empreendimento 
que se preconiza, que se defende para o Estado de Santa Catarina, estaremos 
prestando um contributo na reduçilo desse volume de cruzeiros que manda
mos para o exterior, no pagamento de tecnologia. 

O Sr. Morcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) - Ouço o nobre Senador 
Marcos Freire, com muita honra. 

O Sr. Morcos Freire (MDB- PE)- Quem ni\o tivesse acompanhando 
o raciocínio de V, Ex• poderia pensar, ll primeira. vista, que era o Senador de 
Santa Catarina que estaria defendendo, aqui, um empreendimento que deve· 
rá ser localizado no Estado de V. Ex• No entanto, esta. iniciativa tem um ai· 
cancc muito ma.ior; ela diz respeito não apenas 110 desenvolvimento estadual 
e regional, mas está intimamente ligada com os próprios aspectos vários da 
problemática brasileira, inclusive no que diz respeito ao balanço de pa~amcn· 
tos. Portanto, quero solidarizar-me com V. Ex•, registrando o ardor c a 
combatividade com que V. Ex•, como representante do povo, tem aqui de· 
fendido, eficientemente, aquilo que mais diz respeito aos interesses colctivos. 
Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Expressamos os nossos 
agradecimentos pela participação de V. Ex• c dizemos que Santa Catarina 
não tem interesse cm vender o carvão vapor para instalar termoclétricas na 
Amazônia, cm Rondônia c no Acre. Santa Catarina tem interesse cm vender 
carvão para as siderúrgicas brasileiras; tem muito mais interesse cm utilizar 
esse carvão para acionar a sua própria siderúrgica junto a matérias-primas, 
de a.provcitar o ca.rvão para a gaseificação, para termos outras alternativas 
energéticas. 

O empreendimento que estamos a defender é da mais alta importância 
para o Brasil. Estamos a fazer esta abordagem, a defender esse empreendi· 
mcnto - como outros empreendimentos- por considcrâ·lo, antes c acima 
do in~eresse do meu Estado, do interesse do Brasil. 

O Sr. Lúoro Borbozo (MDB - GO) - E vcrdudcl 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB- SC)- De igual maneira, Sr. Pre
sidente, não se compreende que cm outras regiões do P.afs o gâs natural seja 
fornecido a siderúrgicas c outras empresas com subsfdios, c que isto seja nc· 
gado agora à SIDERSUL, quando sabemos que cspccialmcnlc no ramo pc
troqufmico diversas firmas beneficiadas são apcna.s filiais de grandes grupos 
cconômicos internacionais. 

A SIDERSUL ~uma empresa nacional, pcrlcnecnlc ao Estado de Santa 
Catarina, c cstâ solicitando um tratamento equânime, idêntico ao recebido 
por outras empresas quC nem sequer são brasileiras. 

Sr. Presidente, centramos todo o nosso pronunciamento cm torno de 
um problema que tem mobilizado lodo um Estado. A Siderúrgica do SulCa· 
tarinensc representa para Santa Catarina, representa para o Brasil o aprovei· 
tamcnto de uma de suas maiores riquezas, o carvão, a partir de um projeto 
sidcrCargico instalado no território do Estado catarincnsc. Por isto, tem um 
alto sentido histórico, que avulta, no momento, quando o Pa(s atravcssL difi· 
cuidados bastante grandes, no que respeita a importações de petróleo. 

Porta.nto, é na confluência de duas correntes que se insere o projeto SI· 
DERSUL. De um lado, Santa Catarina se mobiliza para estabelecer uma 
usina siderúrgica, contando com o forte apoio de uma aoluçi\o.tccnológica 
nova c vivificante. De outro, a necessidade nocional de estabelecer altcrnati· 
vas energéticas vltlidas, pnra vender um Impasse de profunda significação, 
qual seja o da viabilidade cconômica de lodo um Pais. 

O Sr •. Josl Llno (ARENA- CE)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB- SC)- JA o ouvirei, com prazer. 
Fica, duqui, lançado o upelo hs autoridades brasileiras do sctôr, pura que cs· 
tudem c cquucionem o problcmo do gl!.s de carvllo, dundo a este um trnta· 
menta de eqUidade, guruntindo·lhc poder de compctiçi\o com outras fontes 
energéticas, nem sempre disponivcis em nosso território. 

Ouço o nobre Senudor José Lins, representante do Ceurll .• 

O Sr, Jo!lé Lln• (ARENA -CE) - Nobre Scnudor Evcl6sio Vieira, 
V. Ex• trnz à Cusn um dos assuntos mnis sérios u comentar, no momento, ... 

O SR. EVEI.ÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigudo. 



, Junho del919 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çio 11) Qulnlo-fdra li 21135 
~~~~----------------------~~====~~=====~~~~==~~----------------~---------~ 

O Sr. Joilf Llns (ARENA- CE) ... e que se refere ao problema dns al
ternativas pura energia, no Brasil, Tenho ncompanhndo, de longa data, o es
forço do seu Estado no sentido de estabelecer uma siderurgia com base na 
utilização do carvilo, nilo com uso dircto, pois que o carvilo de Santa Catari· 
na tem um alto teor de enxofre c nilo se prestaria para utilização cm alto· 
forno mns ntrnvés da gnscificnção c limpeza dos gases. A SUDENE foi 'pio
neira da produção de ferro-esponja no Pais, utilizando a rcduçilo através ~c· 
gfis natural da Bahia. Tenho notlcia de que hA também um projeto, no Méxi
co, sendo implementado cm coopcraçi\o com o governo olcmilo. V. Ex• sabe 
que o problema das alternativas da energia no mundo, hoje, empolga todas 
as grandes nações, As reservas de carvi\o no mundo sào capazes de substituir 
o petróleo nào Somente por 50, mas por 100 anos ou mais. O grande proble
ma da utilização do carvão~. por~m. a sua gaseificação ou liqucfaçilo. Esses 
processos envolvem uma perda de 25% no rendimento do combustlve1. As 
tecnologias disponlvcis ainda nào conduzem a um custo razoável para sua 
utilizaçilo cm siderurgia. Quero, porém, me parabenizar com V. Ex•, porque 
esta é uma das alternativas que deve continuar a ser estudada. Podemos 
lançar mão, Sei do pioneirismo desse projeto no seu Estado. Parabéns a 
V. Ex• · 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB- SC)- Em relação a tecnologia 
para a gaseificação, para implantação da nossa sider6rgica não hâ mais 
problema. Nem de custo. Se ofcreccnnos o mesmo subsidio para a gascifi· 
cação, como estamos oferecendo a outros setores, temos condições de ofere
cer o gãs a preço competitivo no mercado nacional. tambbn, se não for con
cedido esse subsfdio à gnseificaçào, c se retirar os subsidias dos outros scto
rcs, também temos condições, cm Santa Catarina, de oferecer o produto a 
preço competitivo. O que precisamoS do Governo é um tratamento cm igual· 
dade. de condições. Na hora Crri que o Governo estabelecer que teremos o 
mesmo tratamento, os empreendimentos começarão a ser implantados e co
meçaremos imediatamente a produzir o gfls, n:iio apenas para Santa Catari
na, para os seus principais parques industriais, mas para Curitiba c São Pau
lo, com a construção do gascoduto até São Paulo, cujo investimento tcrfl o 
seu retorno cm apenas dois anos. 

O Sr. llomor Fronco (MDB - MG) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o nobre Senador 
Itamar Franco, representante de Minas Gerais. 

O Sr. llomor Fronco (MDB- MG)- Nobre Senador Evclflaio Vieira, 
era cxatamentc a observação que iria fazer, destacada, agora, na resposta 
que V. Ex• d~ ao nobre Senador José Lins, que, diga-se de passagem, com a 
sua elegância c sua inteligência, j~ destacou o significado do seu pronuncia
mento, V. Ex• teve oportunidade de demonstrar a importincia da gaseifi
cação do carvão-vapor, nilo s6 para o futuro projeto da SIDERSUL como 
para a unidade de amônia no Rio Grande do Sul. Hoje, Senador Evel~sio 
Vieira, j~ se estuda- evidentemente, esses estudos nilo se deverão concluir 
com a rapidez que se espera a passivei substituiçlo do afla de nana pelo gb 
de carvão. E claro que a substituição do ab de nafta, para o Rio e para Silo 
Paulo, deveria exigir como vai cxisir do Governo, uma maior c melhor me· 
dilação, j~ que temo;, em relação ao sãs encanado, cerca del30 mil habitan
tes cm relação a Silo Paulo e 400 mil habitantes em relaçlo ao Rio de Janei
ro. Mas, o importante a destacar na sua fala, nesta tarde, b o problema da lo· 
calizaçlo da matbria-prima perto do projeto, para que nio aconteça o que 
aconteceu h~ muitos anos, em relaçlo a nossa Volla Redonda. Ninaubm 
discute, h~je, o grande serviço que ela presta 11 Naçlo, m~s nu~ca poderi~ ter 
sido localizada no Rio de Janeiro com a fonte da matbna·prtma em Mtnas 
Gerais. 

O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB - SC) - Asara se repete com a 
V ALESUL localizando·sc no Estado do Rio e buscando energia que vai ser 
gerada na fronteira com o ParasuD.i c Argentina, cm ITAIPU. E a mnt~ria
prima scrà conduzida do Parll. 

O Sr. ltomor Fronco (M DB- MG)- Veja V. Ex• que, albm desse fa
to r de ordem econômica, para o qual V. Ex• chamo a atenção, nós, mineiros, 
chumumos u atenção pura o rato de quc.a Vale do Rio Doce~ uma empresa 
que tira mutério-primn de Minas Gerais, deixando aqueles buracos enormes 
c dando pouca contruproduçi\o dos serviços prestados, c vai empregar recur
sos cm outros Estados. Mas este nl!.o é o aspecto do pronunciamento de V. 
Ex• que cu queria destucur, mas chamar u atençào, de V. Ex•, mais umu vez, 
pum que não permita que se cometa, no seu Estudo, o erro que se cometeu, 
h!1 pouco, cm Minas Gerais c nu minha cidade de Juiz de Fora, com u 
chumudu cconomiu de escala puru 11 Siderúrgica Mendes Júnior, que cito 

sempre como exemplo c que começou com um projeto de 300 mil toneladas, 
o Governo passou para 600 mil, foi para I milhão e 200 mil toneladas, foi 
para 2 milhões de toneladas, tornou inviflvel o projeto. E, veja V. Ex•, nobre 
Senador Evcll\sio Vieira, isto desde 1970. Se, naquela i:poca, com 300 mil 
unidadeS, O projeto tivesse sido aprovado, hoje n6s estar(amos,j6., produzin· 
do, cm Minas Gerais, laminados n:iio planos. 

O Sr. A1enor Morlo (MDB - RN) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB - SC) - Muito obrigado pelo 
apoio que Minas Gerais presta a esse empreendimento catarincnse, para ser· 
vir melhor ao Brasil. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Aaeaor Morto (MDB- RN)- Nobre Senador Evcléslo Vieira, o 
que é de causar cspl:cie é que se instale uma ind~stria no Rio de Janeiro, 
onde n:iio hà matéria-prima, cm termos de produç!o, c onde o braço, a mào
de-obra j6. tem uma ocupação definida. Em Santa Caturina, há uma m:iio-de
obra ociosa muito grande, pelo que estou informado. E h6. matéria·prima 
abundante. Então, seria o caso de se aproveitar as duas matérias-primas para
das: a matéria-prima cconômica, no caso, o carvão, c a matéria-prima huma
na, no caso o braço, que estA parado, sem ter maior ocupação. Eu acredito 
que o projeto que V. Ex• defende, tem importância econômica c, muito mais, 
ainda, importância social. Congratulo-me com V. Ex•, porque, na realidade, 
se não se procurar mudar ao braço ocioso, neste País, a ocupação definida, 
ninguém sabe para onde vai se arrastar. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC).- Vai contribuir para are
dução da importação de carvão para as nossas sider6rgicas, vai reduzir subs
tancialmente a importação de petróleo com a gaseificação que estamos a de
fender. 

Muito obngado a V, Ex• pelo apoio que presta, 

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

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB-SC)-Ouço o representante do 
Ceará, o nobre Senador Mauro Bcnevides. 

O Sr. Mouro lletlevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Evclàsio Viei
ra, no momento que V. Ex• defende este projeto siderúrgico para o seu Esta
do c se reporta hs alternativas cncrg~ticas para o Pais, gos~aria de recordar 
aquilo que tem se constituldo uma preocupação nossa, do Movimento Dcrno
crâtico Brasileiro, no estabelecimento c na indicaç!o dessas alternativas apli· 
cadas k realidade brasileira. V. Ex•, inclusive, participou conosco de duas ou 
três reuniões com a comunidade cientifica de Silo Paulo, quando se pôs cm 
debate a crise encrsbtica que atinge o universo. E depois daquele debate, 
coordenado pelo nosso cntio Líder, Senador Franco Montara, c que teve, 
realmente, a colaboraçlo ineslimlvcl dos professores da Univenidadc de 
Slo Paulo, liderados pelo Professor José Goldcmberg, no momento cm que 
recordamos tudo isso, queremos prestar homenascm ao nosso Partido, que 
despertou para essa problem~tica da maior sianificaçlo para o mundo. Quei
ra Deus que esse projeto, que V. Ex• defende de forma tilo brilhante e de ma
neira tio ardorosa, queira Deus ele ac concretize dentro desse lineamento 
que V. Ex• preconiza para o mesmo. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Muito obriaado a V, Ex• 
pelas consideraçlles e pela manifestação de apoio do CearA a esses empreen
dimentos t!o importantes de Santa Catarina, para o interesse nacional. 

Sr, Presidente e Sn. Senadores, est~ al niais uma manifestaçlo nossa, 
com novos subsídios, com novos dados, novos esclarecimentos a evidenciar 
a necessidade urgente das autoridades federais em decidir pelas novas alttr
nativ'as encrg~tica·s que cstào sendo propostas constantemente neste Pais. 
para se reduzirem as importações de pctr6Jeo, para se reduzirem as impor
tações de carvno, para se reduzir o nosso endividamento externo. Sào alter
nativas vfllidas, é preciso o Governo despertar c se conscientizar de que se 
nno tem recursos para resolvr.r os cem problemas, os mil' problemas que an
gustiam os brasileiros, vamos resolver os dez problemas priorit6.rios mais 
diflceis neste Pais. 

E preciso o estabelecimento dessas prioridades. Aqui esttt uma prioridn· 
de que deve ser atacada. O que h6s, de Santa Cntarinn, estamos, apenas, a 
pedir, i: um tratamento equânime, um tratamento idên.tico. Dispensado esse 
trutnmento igunl, nós, de Santu Catarina, estaremos implnntando dois em
preendimentos que representam muito pura o desenvolvimento nocional. 

Eu novu contribuiçho que o MDB presta no Governo Federnl. (Muito 
bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Gastllo MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE, Pronuncia o seguinte discur· 
ro.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Entre as formas mais condcnllvcis de desrespeito aos direitos humanos, 
avulta a da violtncia praticada por elementos policiais que, sem o cquillbrio 
ncccssârio na condução dos inqu~ritos ou na prlltica da carccragcm, têm res
valado, não raro, para o sombrio processo das torturas c sevicias. 

A gravidade maior resulta do fato mcsrilo de o atentado ser cometido 
por agentes investidos de autoridade c, portanto, mais rcsponsflvcis pelo res
guardo aos direitos humanos dos que estilo sob sua cust6dia. 

E quase inacrcditAvcl que seres humanos, investidos desse munus publico 
c legalmente obrigados à defesa da incolumidade flsica c moral dos prisionci· 
ros- nllo raro submetidos a prisilo Ilegal-, levantem o braço homicida ou 
se utilizem da arma para lesar indefesas criaturas, Estas, pelo simples fato de 
se encontrarem recolhidas a delegacias, pcnitcnciârias ou instituições penais 
outras, jâ cstlo por si mesmas amedrontadas, desorientadas ou desespera· 
das. E, sobretudo, indefesas. 

Mesmo que julgados c condenados, todos os detentos, na forma da lei, 
têm direito ao respeito individual. O seu isolamento, o sofrimento por que 
passa no cumprimento da pena c o meio cm que scrã obrigado a conviver, 
deveriam ser os elementos da corrigcnda da sociedade. Estes recursos puniti
vos, a mais das vezes, são exagerados, desde que. até o momento, os penólo
gos do mundo inteiro ainda não conseguiram consenso nem quanto ao meio 
ideal de puniçllo, nem quanto ao tempo de pena ncccssârio à purgação dos 
delitos. 

Problema evidentemente amplo c complexo, o que nos prende a 
atcnçio. de um Indo~ a fase do inqu~rito policial, oportunidade cm que, frc· 
qUcntcmcntc, ocorrem as maiores violéncias, quando a "verdade" precisa ser 
arrancada de qualquer maneira, por vezes para encobrir outras pessoas ou 
fatos. São in6meros os casos de maus profiuionais que exageram c se locu
pletam da situação cm que se acham, transformando-se em inquisidores de 
implacável maldade, 

Assim procedendo, merecem a repulsa popular c o rcp6dio dos sctorcs 
mais responsáveis da coletividade. O prôprio noticiârio da imprensa, alit1s, 
comprova o grande n6mcro de atrocidades praticadas no recinto de cstnbclc· 
cimentos policiais. 

Aqui temos, cm nossas mias, Sr. Presidente c Srs. Senadores, alguns rc· 
cortes de jornais que fomos acumulando atravh do tempo, que em suas 
manchetes, por si só, revelam a situaçlo cm que nos encontramos. Assim, tc
mos: 

Do Rio de Janeiro: 
PARALITICO, TORTURADO CONFIRMA DENON· 

CIAS 

De Curiliba: 

VENDEDOR E TORTURADO NO PARANÀ 
Do Rio de Janeiro: 

MENINO E 
PRESO E 
ESPANCADO 

De Belo Horizonte: 
OPERÀRIO DENUNCIA A JUIZ 
TORTURA QUE SOFREU EM 7 
DIAS NA POLICIA DE MINAS 

Do Rio de Janeiro: 

De Curiliba: 

Do Puran6: 

Do Piuul: 

De Curilibu: 

MENOR E PRESO E 
MORRE NO QUARTEL 

ALFAIATE TORTURADO 
ANTES DE MORRER 

PM ESPANCA 3 NO PARANÀ 

MENORES SÀO TORTURADOS 

PROFESSOR E LIBERTADO EM 
CURITIDA E DENUNCIA TORTURA 

De Belo Horizonte: 
ARQUITETO 
ESPANCADO 
EM MINAS 

De Pernambuco: 

De Brnsllia: 

MOTORISTA DIZ QUE FOI 
ESPANCADO PARA DEPOR 

FAZENDEIRO AFIRMA QUE 
SOFREU SEVICIAS PARA 
ACUSAR EX-PREFEITO 

MINISTRO DO STM CONFIRMA 
SEVICIAS, TORTURAS E MORTE 
DE 3 ACUSADOS NO DOPS-RJ 

Do O Estado de S. Paulo: 

De Santos: 

Do Recife: 

A OAB CONSTATA 
MAIS TORTURA EM 
DELEGACIAS DO RIO 

POLICIA DE SANTOS 
ACUSADA DE ROUBAR 
E TORTURAR PRESOS 

ELETRICISTA: 
"FUI TORTURADO 
NO 5• DISTRITO" 

De Salvador: 
PRESO BAIANO FAZ AOS GRITOS 
DENONCIA SOBRE MAUS TRATOS, 
DURANTE VISITA DE D. A VELAR 

Da Folha de S. Paulo: 
DENUNCIADA 
TORTURA 
EM MENOR 

Do O Estado de S. Pll1llo: 
TORTURA EM 
DELEGACIA DE 
RONDONIA 

De Pernambuco: 
MENOR DIZ NA JUSTIÇA 
QUE SOFREU TORTURAS 

Do Jof11111 do Brasil: 
OPERÀRIO DIZ 
TER SIDO 
TORTURADO 

Do Jornal do Brasil: 
OFICIAL DE JUSTIÇA ESPANCA 
SUSPEITO ATE À PARALISIA 
E E CONDENADO A 14 ANOS 

Do O Estado de S. Paulo: 
COMERCIANTE 
E TORTURADO E 
MORRE NO HC 

LIBERADO O CORPO DO 
COMERCIANTE TORTURADO 

Uma outra manchelc: 
EM CAMPINAS, VIOLI!NCIA 
POLICIAL CONTRA MECÀNICO 

Em Ribcrllo Prelo: 
VEREADOR 
DENUNCIA 
SEVICIAS 

Junho de 1979 
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Da folha de S. Paulo: 
SEPULTADO COMERCIANTE 
TORTURADO NO 44• DP 

Do Jornal do Brasil: 

De Sergipe: 

ADVOGADOS ACUSAM A POLICIA 
FEDERAL DE PERNAMBUCO DE 
HAVER TORTURADO UMA MULHER 

LAUDO COMPROVA 
TORTURA EM SERGIPE 

Em Sorocaba: 

Do Rio: 

LAVRADOR MORRE DEPOIS DE 
SER ESPANCADO PELA POLICIA 

POLICIAIS INVADEM MORADIA 
E AGRIDEM MOÇA PARALITICA 

Do O Estado de S. Paulo: 
SERVENTE SOBREVIVE E 
ACUSA A POLICIA NO RIO 

MAE DE ACUSADO TAMBEM 
CONFIRMA TORTURAS NO DEIC 

Do O Estado de S. Paulo: 

PM PRENDE E ESPANCA JOVENS 

Do O Estado de S. Paulo: 
POLICIA DE A LAGOAS TORTURA REPOR TER 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, seria um repositório muito grande para 
nos referirmos aqui a essas violências sistemáticas que ocorrem cm casas que 
deveriam ser tão-somente o de garantidoras da lei, da segurança e da paz. 

Pelos próprios recortes aqui referidos,·vcmos que se generalizou avio
lência neste Pais c não estamos nos reportando espccificamc:nte a casos polí
ticos mas a todos aqueles que têm a desdita de caírem nas màos das malhas 
da polícia. 

Generalizou-se, repetimos, a violência neste Pais. Estes são alguns dos 
casos que vêm à publicidade, mas podemos imaginar quantos atas de igual 
jaez sào feitos às ocultas ou urdidos na calada da noite, na intimidade das de
legacias c institutos penais por este Pais afora, sem que a imprensa saibn ou 
possa informar à opinião pública. 

O fato, Sr. Presidente, ê que esta Casa nào pode deixar de levantar a sua 
voz, não apenas quando recebe denúncias concretas e especificas mas, por 
igual, contra esta situação de violência institucionalizada. 

Ainda neste mês, o O Eslado de S. Paulo trazia notícia, na edição do úl
timo dia 3, que "Esquadrão jà matou mais de 2 mil pessoas na Baixada". 

E aqui est!l a notícia: 

"ESQUADRÀO JÀ MATOU MAIS DE 
DUAS MIL PESSOAS NA BAIXADA 

O EsqUildrào da Mortt jà matou at~ hoje, nu Baixada Flumi
nense, mais de 2 mil pessoa~, marginais ou nilo, segundo fontes da 
própria polícia. Sem contar os corpos atirados nos rios Guandu, 
Sl'to Francisco c Macacu, ou enterrados cm distantes matagais, 
"para fazer o malandro comer capim pela raiz", como disse um ve. 
lho policial. 

Quando os corpos aparecem, geralmente cm número de dOis, 
trCs ou quatro de cada vez. dezenas de pessoas da vizinhança acor
rem curiosas, a pé, de bicicleta, a cavalo, de charrctc ou automóvel, 
para ver os prtsuntos, algemados, nmarrados, torturados, cheios de 
tiros c ultimamente até carbonizados para evitar o reconhecimen
to." 

Esta noticia é recente, é deste mês, é deste Pais, é de um Estado desen
volvido como é o Rio de Janeiro. lnfeliz.mcntc, esse exemplo cst!l sendo se
guido i~clusive no nosso Estado de Pernambuco, c por isso mesmo a Co~is
sào de Justiça c Paz da Arquidiocese de Olinda c Recife deu b luz a scgumtc 
nota: ... 

o Sr. Aloyolo Chavos (ARENA - PA)- V. Ex• pcrmiliria um apur1c? 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fnz soar a campainha.) 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nós solicitarlamos ao Sr. 
Presidente vcrilicur na Mesa, uma vez que estou regimentalmente Inscrito c 

tenho a impressão de que nosso tempo é de 20 minutos e ainda ni'l.o está 
exaurido. 

o SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- Realmente os vintcs minutos não 
se exauriram; informou-me o Senador Gusti'l.o Ml.lllcr, que estava presidindo 
c havia dado a palavra a V. E;~~;•, que V. Ex• tinha-se conformado cm falar 
apenas no pcriodo restante para o inicio da Ordem do Diu, às 15:30 horas. 
Isso não impede que V. Ex• tenha mais cinco minutos para concluir seu dis
curso. Pois devem faltar mais dois ou trés minutos sem o abatimento, além 
dos vinte, mas V. Ex• pode concluir tranqUilamente o seu discurso: terei 
muito prazer cm ouvi-lo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos a V, Ex•, 
sobretudo, porque nos parece que n'ào têm sido cxceçõcs as vezes cm que a 
Ordem do Dia não começa. rigorosamente, às 15:30 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• tem todn a razão nesse 
ponto. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estão nos csclureccndo, 
inclusive, que o tempo que disporíamos, normalmente, seria o de meia hora, 
c nào de vinte minutos, de forma que agradecemos a compreensão da Mesa. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Permite-me um a parle, Sena
dor? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouvimos V, Ex•, nobre 
Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Nobre Senador, creio que 
V. Ex• está enumerando fatos notórios, os quais ocorrem com muita fre· 
qUência neste Pais, como em todos os Estados da Federação, e lamentavel· 
mente em muitos Municípios do Brasil. A violência é abomin!l.vél; deve ser 
condenada sob qualquer forma, onde quer que ela se apresente. O responsá
vel por esses atas de violência c de tortura devem scr·rcsponsabilizados no 
àmbito administrativo, apurada rigorosamente as responsabilidades. Creio 
que não há um cidadão, de mediano bom senso, neste Pais, que não comun
gue destas idéias. Nno parn justilicar esses fatos, mas de certa maneira para 
corrOborar o que V. Ex• està dizendo, desejo realçar que essa onda de vio
lência que avassala o País, hà muito tempo espalhou-se pelo mundo inteiro. 
Visitando cidades como Washington, cu recebi um mapa marcando. em ver
melho, as quadras chamadas de assalto; cm Nova Iorque c na Europa, en
lim, hoje, cm qualquer parte do mundo a violência parece ser o signo da nos
s;~ era. Desgraçadamente este é um fato que estll. se constatando. De certa 
maneira, ele se apresenta de uma forma mais cruel em função também de 
certos estágios de desenvolvimento social c econômico. Dai se conclui que há 
de se educar c esclarecer o povo c, sobretudo, punir os responsáveis para cli· 
minar essa violência que lodos nós condenamos. O esforço de reformular o 
sistema pcnitcnci!lrio nacional; o esforço, inclusive,· do Governo Federal de 
transferir verbas aos Estados para construção de novas penitcnciãrias. Nada 
disso scrâ suficiente se n6s ni\o conscguuirmos modificar, sobretudo, a men· 
ta !idade do povo e oricnti-lo, no sentido de evitar a prâtjca dil violência sob 
qualquer forma. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Somos gratos a V, Ex• c 
temos tido oportunidade de expressar os nossos aplausos quando a poHcia 
esclarece rapidamente certos crimes, rcfcrentcmentc a certas personalidades 
que, por estes ou aqueles tftulos, assumiram certa notoriedade neste Pafs. 

Ocorre, entretanto, que no outro canto -a que hã pouco nos referia
mos, cm que, por exemplo, se constata que na Baixada Fluminense cerca de 
2.000 pessoasj~ foram mortas pelo Esquadrllo da Morte- nós desconhece· 
mos a eliciência da poUcia. Em relação a tais crimes - c por isso mesmo é 
que lamas ler a nota da Comissllo de Justiça c Paz da Arquidiocese de Olinda 
c Recife, quando V, Ex• nos solicitou o aparte- h6 certas colocações que 
merecem licor transcritas nesta Casa. 

Aqui cstlt o ·pronunciamento da Comissào de.Justiça c Paz: 

COMISSÀO DE JUSTIÇA E PAZ DA 
ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE 

"A Opinião Pública de Pernambuco, perplexa. vem acompt.· 
nhundo pelos jornais, notlcius de sucessivas desCobertas de cad6ve
rcs sem nenhuma identificaçho, cm locais sempre muito desertos, 
em crimes que u PoUcia, invnriavclmcntc, nno tem conseguido elu
cldur. Além de marcus de roru selvageria, apresentam sempre ou
trus cnractcrlsticas comuns·: silo geral de jovens entre 18 c 25 unos, 
nilo trazem identificuçi\o ulgumn, esti\o purciulmcnte queimados, 
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com moucas de algemas ou de cordas, estilo nus, ou seminus, ma· 
gros c com a barba por razer -como se antes da morte estives!iem 
longo tempo privados da liberdade. 

A própria Imprensa de Pernambuco levantou suspeitas de que 
tais crimes serian1 obra de um recí:m-rundado Esquadrão tia Morte 
( DN 26·4· 79). O Secretário de Segurança reagiu, com o argumento 
principal de que esquadrões do gênero nüo podem existir sem o he· 
neplácito das autoridades. Silo sempre cspcl<~nçosas declurações 
oficiais de respeito;). Vida c ao Homem. Mas süo tantas e tU o in· 
quietantes estas dúvidas que se rerorçam a cadu noliciário que, 
mais que principias c propósitos vagos, estilo a clamar por atas 
concretos, definitivamente esclarecedores às perguntas da consciên
cia pernambucana. 

Por que a Policia apressou-se cm enterrar, como :mónimos in· 
digcntes, os dois corpos encontrados cm Vitóriu de Santo Antão, 
sem sequer trazê-los, como era de esperar, pura o Instituto de Me· 
dicinu Legal, onde prcsumivclmente haveria condições de serem 
identificados c reclamados por ramiliarcs? Por que o sepultamento 
antes do noticiAria do achado, se os cadáveres, seguramente, não 
haviam chegado à putreração? 

Que investigações se fizeram para apurar denúncias de jornais 
do Rccirc, de que os moradores próximos das matas de Guabiraba 
testemunham r requentes movimentos de carro, seguidos de gritos, 
tiros, imediatamente antes do surgimento dos tais cadáveres não 
identificados? 

Por que os presos dos xadrezes policiais temem como a pró· 
pria morte, o que eles chamam de "passeios no metrô"- um ter 
mCJ sinistro que já s~ incorporou à gíria dos crimes c da morte'! 

Onde estàa quase duas dezenas de marginais dadas como de· 
saparecidos cm Pernambuco somente nos Ctltimos doze meses? Biu 
da Lambreta, Timbu, Marquinhos, Xuxu, Da banha (Carlos Alber· 
to da Silva), Vaca, Macaca, Sauba, Matuto, Dnmázio da Silva, Gc· 
raldo Pczllo, Valdomiro c Lau. Estão presos ou mortos? Pais nos 
locais ande a polícia sempre as encontrou até com muita róicilidade, 
já não aparecem. 

Quem são os onze mortos de Caaporà, na Paraíba, deposit~
dos na divisa cnlrc Pernambuco c Paraíba no curto espaço de dez 
meses? Seria excessivo esperar mera identificação de onze cadáve· 
rcs, de uma só Polícia que mobiliza até 200 homens, dezenas de via· 
turas c um considerável arsenal para prender uma só pessoa? Por 
que não se levou cm conla o precioso, dclalhadissimo depoimento 
de dona Gcruza dos Santos, que identificou seu companheiro entre 
os chacinados de CaaporU? 

Se porta .. vozcs da sociedade, como a Imprensa, levantam dúvi
das consistentes sobre a atuaçilo de um Esquadrão da Morte, por 
que não se constLtui uma insuspeita comissão judiciAria de inquéri· 
to? Suas conclusões só poder • ..tm engrandecer a instituição policinl 
e a própria autoridade. Não bastam inquéritos rormais, meramente 
protocolares, qUe nada conhecem, como dezenas, de que se tem 
noticia. 

Nos últimos anos "desovas" inquietantes de cadáveres tem se 
sucedido. Quantos corpos cm Panelas, seis cm Canhotinho, três cm 
Sirinhaém, dois cm Barreiros, três na "Mata do Lundgrecn", cnt 
Paulista, um na Mata do "Brennand'', na Vüzea, onze cm Caaporã, 
nove cm Vitória, um em Guabiraba, um cm Ponte dos Carvalhos. 
Não se incluem os "Mortos cm tiroteio com a Policia", ou durante 
"partilha de roubo cnlrc quadrilhas", esparsos pelo Recife inteiro. 

Diante de crimes hediondos assim contra a vida, é inócuo fi. 
car a discutir firulas, sobre se existe ou não um Esquadrão porque 
não hú o bencplãcilo oficial, deixando de lado o essencial rcprcscn· 
tudo por dezenas de cadáveres de caractcrfsticas tão peculiares -
muitos deles prcsumivelmentc de marginais sempre hs voltas com a 
própria Polfcia. Nlio se pretende acusar aprioristicamcntc insti· 
tuições ou pessoas. Mas suspeitas como as que o. Imprensa levantou 
nho se dcsrazcm com sofismas, ou com firulas linguísticas. Sequer 
com argumentos estaparúrdios como os utilizados para incentivar 
as pollcius da Parafba c de Pernambuco da chacina de Caapori\: 
não serium cudltvcrcs purufbanos porque lú nUa se usam algemas, 
nem pcrnambucunos, porque aqui não se utilizam racus-peixeirus. 

Rccirc, 11 de mui o de 1 'l79. 

O Sr. Lclh.• Chavt'l (MDU- PR)- Pcrmilc V. Fx 1 um aparl•:'.' 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Com prazer, Ex• 

O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR)- V. Ex• está de parabéns, porque 
tfill à baila um 01ssunto de grande oportunidade. Mas a meu apurte se repor
tu mais i1 m;Hêri:~ suscitada pelo Vice-Lfdcr do Governo, Senador Aloysio 
Chaves. Na tentativa de diminuir a rcsponsubilid:1dc do Governo atu:tl, S. 
Ex• procurou estabc:leccr comparações entre o índice de criminalidade do~ 
Estados Unidos c o do Brasil, sendo que os nossos já ultrup:.1ssuram de muito 
os de !{r. Mus quero dizer a V. Ex• o seguinte: o crime norc-umericann tem 
um;1 long<~ tradição histórica, ele ê ligado à Máfiu c à Ku-Kiux-Klun; :.1qui 
no Brusil ele~ de ordem económica. Veja V, Ex• que no ano atrasado a pro· 
vamos um projeto, uma mensagem presidencial para soltar bandidos, porque 
só cm Si'! o Paulo havia cinqUenta mandados de prisão sem condição de cum
primento cu~ cadeias cheias. E quero dizer a V. Ex• que 80% da ocorr~nciu 
criminosa no Brusil está entre crianças dn raixa de 14 a 18 unos, isto é, aquc· 
lcs que nasceram e já se criaram sob o pcrfodo da Revolução. E eles sorrcram 
o esmagamento dessa concentração de rendas. Filhos de pais camponeses, 
vieram para as cidades, as pais não arranjam empregos, eles, débeis tisica· 
mente, constituem quadrilhas c as cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, 
já não orcrcccm o mínimo de segurança para ninguém, nem pura brasileiro, 
nem para estrangeiro. E o pior é que, a manter-se esse quadro, dentro de 
mais dois ou tri:s anos, serão verdadeiros rulcros de criminalidade. A segu
rança será, apenas, uma miragem neste País, cm decorrência deste Governo 
concentracionista, que voltou-se, apenas, para a concessão do privilégio. Pa
rabéns a V, Ex•. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nossos agradecimentos a 
V, Ex• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos concluir, mas queremos dizer que 
este nosso novo protesto contra as violências registradas neste Pais, é reito 
alguns meses depois de ocorridas essas tragédias a que há pouco nos rcreri
mos, sem que, até hoje, malgrado o tempo decorrido, as autoridades de Per". 
nambuco tivessem responsabilizado quem quer que r asse, sem ter, muito me· 
nos, punido os responsáveis ou esclarecido a opinião pública. E talvez devi
do a essa ineficiência, a essa impunidade dos que praticam violência, não 
apenas cm nosso Estado, mas no território nacional, é que, para tristeza 
nossa, os jornais desta semana, do Clltimo domingo, dão notícia de que novos 
corpos r oram achados no território pernambucano, com aquelas mesmas ca
racterísticas, dessa vez no Municfpio de Paulista, no local não por acaso de
nominado Poço das Caveiras, porque lá, exatamcntc, vêm sendo encontra
dos, sucessivamente, cadáveres de pessoas mortas violentamente, c não é 
passível que cm um Estado que tem todo um arsenal de segurança, o Poder 
Público, que visa manter a paz e a segurança, fique de mãos atadas diante de 
episódios dolorosos como esses que :;e sucedem. 

Ai está no Diário de Pernambuco, do último dia 17: "A chacina de Caa
porà aindn não roi elucidada, c nova chacina ocorre, dessa vez, cm Paulista. 
Será mais um caso insoiClvcl?" 

E no Jornal do Comttiércio, do dia I 5: 

NO MANGUE, UM ENORME DEPOSITO 
DE CADA VERES 

O Poço das Caveiras é um local de dilicil acesso, incrustado no 
meio de um mangue, localizado entre o Projeto Mutirilo e a fábrica 
de cimento Poty. A área é totalmente desabitada c cortada por uma 
cslrada carroçãvcl que liga a praia de Conceição à estrada de Pau· 
lista. A denominação, segundo moradores de alguns casebres dare
gillo é por causa da grande incidência de "achados macabros" nos 
últimos anos. 

As três testemunhas, Manuel, Laura c Damcrinda moram 
acerca de 800 metros do Poço dns Caveiras, na Vila do A pulso, na 
Rua dos Aflitos, ou no local que eles preferem chamar de "Muti
rãozinho". 

Eles contaram a história do lugar: .. Vivemos aqui hü um ano, 
depois que invadimos o local. Desde que chegamos é comum en
contrarmos cadltvcres na fazenda Maruim". 

- Até agora 26, disse Manuel Carmclindo Geraldo, nos últi· 
mos unos. Foi o que me disse um policial que, ontem, veio razer o 
levantamento dos cadáveres, Esse agente é da Polícia Técriicn c na 
conversa revelou que só ele tinha comptuecido àquele número de 
levuntamentas. 

E ucrescentou: "Posso guruntir que somente cu encontrei cinco 
cudl!Vcrcs do inicio do ano uté ugoru e que cu suibu nào forum iden
tificado~. NUa posso dizer quem lii\ll us uutores, porque sempn: os 



.Junho de 11J71J DIÀIUO DO CONGRESSO NACIONAI.(Scciioll) Quinlll·fcira li lH31) 

cor[lOS estão podres quando os encontramos. Não deixam [listns, 
nem fnzcm barulho. Scm[lrc: temos a atenção voltada pelos urubus. 
Quando vemos um grupo das aves voando no Poço das Caveiras já 
sabemos que alguém foi morto c atirado no mangue. Por isso é que 
o lugar tem esse nome." 

Portanto, ~ a falência daqueles órgãos que o Poder Público mantém 
com o dinheiro do povo, c que esclarecem, muitas vezes cm 24 c 48 horas, as
saltos que se praticam contra homens que são prestigiados neste Pais. E nào 
censuramos, pelo contrârio, até louvamos que, por exemplo, recentemente:, 
num assalto ocorrido no Rio de Janeiro com o General Antonio Carlos Mu
rici, personalidade que todu o País conhece, o assalto à 'sua residência tenha 
sido elucidado, se não nos enganamos, cm 48 horas. Otima, a eficiência da 
policia. 

Só temos, repita-se, a aplaudir. O que não se justifica é que estejam se 
sucedendo casos, cm quc·sc pressupõe uma organização que procura fazer 
justiça com suas próprias mãos c que, sem dúvida alguma, a poHcia não pode 
implicitamente se declarar incapaz de esclarccê·los. 

Portanto, a nossa voz é de protesto contra mais esta chacina ocorrida 
em Pernambuco, que sucede- repetimos- a outras que vêm ocorrendo na
quela regiào do País; dezenas c dezenas de casos de vitimas que estão aqui 
nominadas e nào tiveram a necessária apuração, 

Portanto, como Senador de Pernambuco, trazemos ao conhecimento da 
Naçào c desta Casa mais este fato ocorrido para que, pelo menos desta vez, 
não ocorra o que aconteceu com os episódios anteriores: a não rcsponsabili· 
zaçào, o não esclarecimento c a não punição daqueles que, muitas vezes 
agentes da lei, usam c abusam do poder c das funções qu: detém. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Jubas Possarlnho (ARENA- PA)- Peço a palavra, Sr. Prcsi· 
dente:, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho, como Líder. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como Lidcr, pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Acabo de receber uma nota expedida pelo Gcllcral de Exército Walter 
Pires de Carvalho c Albuquerque, Ministro do Exército, neste teor: 

"M INISTERIO DO EXERCITO 
Gabinete do Ministro 

Brasnia, DF, 20 de junho de 1979 
Os jornais de todo o País transcreveram, no dia 18 último, pa· 

lavras proferidas pelo Sr. Leonel Brizola, cm rcuniilo realizada cm 
Lisboa com seus correligionários, nas quais se insere o seguinte tre .. 
cho: "os m ilitarcs nilo representarão uma grande preocupação, 
porque a organização popular, através de um Partido prestigioso c 
forte, vai disciplinâ-los". 

Na qualidade de Ministro do Exército c rcsponsfivcl pela pre
servação dos principias basilares da disciplina c da hierarquia no 
àmbito da Força Terrestre, julgo de meu dever declarar que falece 
autoridade para ditar normas disciplinadoras a nossas instituições 
militares, a um evadido de 1964, que às vésperas do Movimento de 
31 de março pregou ostensivamente a subversão c a indisciplina no 
seio das Forças Armadas, incitando subordinados contra supcrio· 
res c que abandonou seus correligionários para refugiar-se cm terri
tório estrangeiro, de onde tem estado cm permanente conspiração 
contra u democracia brasileira. 

O Exército jamais esteve tão disciplinado como nos últimos 15 
unos, no estrito cumprimento de sua destinação constitucional c 
nc1 às mais legítimas aspirações do Povo Brasileiro. E continuarú 
unido, coeso c disciplinado, cm comunhão com as forças co-irmi\s, 
a Marinha c a Aeronáutica, seguindo as ordens c dirctrizcs emana· 
das do Comandante Supremo das Forças Armadas, o Exm9 Sr. 
Presidente da República, Joilo Baptista de Oliveira Figueiredo, a 
quem cabe a nobre míssil o de conduzir a Nação nessa navu c decisi
va ctt1pa de suu cvoluç~o dcmocrAtica.- Gen. Ex. Walter Pires de 
Can1lho e Albuquerque, Ministro do Exército," 

Eru o que tinhu u dizer, Sr. Presidente:. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Lourivnl Bnptistu)- Para umn comunicação, 
concc"h' u puluvru uo nobre Senudor Itumar Frunco. 

O SR, ITAMAR FRANCO (M DB- MG. Para uma comunicação.)
Sr. Prc:~idente, Srs. Senadores: 

Todos nós estamos acompanhando os acontecimentos na Nicarágua, c 
recebo, neste instante, um apelo de uma famiiia juiz·forana, que transmito 
ao Líder da minha Bancada, Senador Paulo Brossard, ao Li der do Governo 
nesta Casa, Senador Jarbas Passarinho, c a S. Ex• o Sr. Ministro das Re· 
laçõcs Exteriores, na tcntativ~ de localizar o Dr. Luiz Roberto Palâcio Alva· 
rado c sua família, sua esposa Maria Filomena Fortes Palácio, os filhos me· 
nores Maria Elconora Fortes de Palâcio, Mayra Elizabcth Fortes de Pal!tcio 
c Margarita Helena Fortes de Palâcio, mineiros de Juiz de Fora. 

O Dr. Luiz Roberto Palâcio A\varado chegou ao Brasil, onde fez um 
curso na Acadcmiu Militar de Agulhas Negras, tendo sido depois transferido 
para Juiz de Fora, onde se casou. Essa fâmília, hoje, está residindo na Nica
rfl.gua. Esses fatos estão sendo acompanhados, dentro do possível, pela Em· 
baixada Brasileira, c o Sr. Ministro das Relações Exteriores, sendo o respon
sável pela nossa política externa, fazemos um apelo às autoridades brasilci· 
raspara que, num menor espaço de tempo, possam dar indicações, face ao 
aspecto humanitário que reveste o caso. 

O Sr. Paulo Bro.,.rd (MDB- RS)- O apelo de V. Ex• é também o 
meu apelo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, Sena
dor Paulo l!rossard. Estou certo de que agora, apoiado com a fala de V. Ex•, 
mais ainda o Senhor Ministro das Relações Exteriores tentará conseguir in· 
formações sobre a localização da família juiz-forana, na tentativa de enviá-la 
de volta ao Brasil. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer, Senador 
Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Apenas para comunicar a 
V. Ex• que a Liderança da Maioria é também absolutamente sensível ao ape
lo que V. Ex• faz, c o transfOrmará como seu, ao Ministro das Relações Extc· 
riorcs do Brasil. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Agradeço a intervenção 
de V. Ex• O apoio do Líder do Governo reforça a certeza de que os anseios 
de todos nbs,juiz-foranos, recebemos, por parte do Governo brasileiro, a de· 
vida compreensão c o interesse humano. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Para uma comunicuçào, 
concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUEiKIA (MDB- SP. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.}- 3r. Presidente c Srs. Senadores: 

Tão-somente para comunicar à Casa que estou cncaminha'ndo, hoje:, 
um outro requerimento no Ministério da Justiça, através do protocolo do 
Ministério da Justiça, c que tem a seguinte rcdaçào: 

Excelontlssimo Senhor Presidente do Conselho de Defesa dos Di
reitos da Ptssoa Humana 
Ministro Petr{ullo Portella 

Em aditamento à rcprcscntaçào por nós encaminhada a esse 
Conselho no dia 9 de maio do corrente ano, protocolada sob o nQ 
0\3748, na Divisào de Comunicações do Ministério da Justiça, de 
acordo com o item 13 do art. 49 da Lei n~' 4.319, de 16 de março de 
1964, onde denunciamos casos de violação dos direitos da pessoa 
humana, anexando relação publicada .na edição da revista Js/U E 
de: 27 de setembro de 1978 c revista Veja de 21 de fevereiro de 1979, 
estamos incorporando nova rclaçào de pessoas desaparecidas, en· 
caminhada à Comissão de Deputados Federais que estuda na Câ
mara o problema cm questão: 01) Celso Gilberto de Oliveira; 02) 
Jorge Leal Gonçalves Pereira; 03) Mário Alves Vieira de Souza; 04) 
Antônio Joaquim Muchado; 05) Ailton Adalberto Mortati; 06) 
Luis de Almeida Araújo; 07) Ivan Mota Dias; 08) Ezequias Bezcrru 
da Rocha; 09) Paulo Ccsar Botelho Massa; 10) Jose Porflrio de 
Souza; 11) Ramirez Maranhão do V alie; 12) Adriano Fonseca; 13) 
Andrc Grabois; 14) Antônio Guilherme Ribeiro Ribus; 15) Anto· 
nio Monteiro Teixeira; 16} Bergson Gurjão Farias; 17) Ciro Flúvlo 
Sulul.ar; 18) Dinnlva Concciçllo Tcixeiru; 19) Elcniru de Souza Nu· 
zarí:: ~O) ldulfcio Antnhu Filho; ~1) Jaime Pcti du Silva: ~2) Jo~(· 
Frilncisco Chuves; ~J) José Humberto Bronca: 24} José Toledo dr: 
Oliveira; ~5) Joi\o Cilrlos Huus Sobrinho; ~b) Lúcio Pcti du Silva, 
~7) Maria LUcia Pc:ti du Silv1.; 28) Manocl Jose Nurches; 29) 



lK4ll Qulnla·rdru li 1>1;\RIO UO CONGRESSO NACIONAL (Scç~o li) .Junho ,de 1979 

Mauricio G r ii bois: 30) Nelson Dourndo; 31) Osvaldo Orliindo C os
til; J2) Paulo Rodrigues; 33) Sueli loniko Kunayama: 34) P:,1ulo 
Norbc:rto Pereira Matos; c 35) \Valquíria Aranha. 

Desta forma, reiteramos a nossa reivindicação de pleno c cabal 
esclarecimento da matéria, mediante u instalação das competentes 
comissões de inquérito previstas nu legislação em causa, a critério 
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Brasília, 20 de junho de 1979.- Omtes Querela. 

Era esta a comunic.uçl\o que queria fazer .. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
ser:J lido pelo Sr. !\'-Secretário. 

~ lido o St'guinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 185, DE 1979 

Estabelece que a a:raliOcaçio paa:a aos dlreloret~ de empresas 
·públicas e de economia mista ser' t1mbém de,lda, proporcionalmen
te, aos reSpec:tl\los emprq1dos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. \9 Toda vez que for paga gratificação às diretorias das empresas 
públicas ou das sociedades de economia mista, será ela também devida aos 
respectivos empregados. 

1\rt. 2~ O pagamento da gratificaçi\o aos empregados guardará, cm rc· 
laç~o aos seus salários, a mesma proporçi\o que houver entre a gratificação e 
os vencimentos dos diretores. 

Art. J9 As gratificações a que se refere a presente lei somente poderão 
ser cor.cedidas quando o balanço demonstrar saldos positivos. 

1\rt. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubticuçiio, revogadas 
:u disposições cm contrário. 

Justlflc•cio 

Tem sido amplamente debatido, pela imprensa c através da tribuna 
parlam~ntar, o caso da rcmuncraçho dos Di retores das empresas e das socie
dades de economia mista. 

V cio o assunto il baila a propósito da publicação do balanço da PE
IROBRAS. O eminente Senador Luiz Cavalcante, abordando o problema 
da tribunn do Senado, mostrou que os vencimentos dos Dirctores da PE
IROBRAS haviam simplesmente dobrado, atingindo o montante de duzen
tas mil cruzeiros mcnsnis. 

As vcrbns destinadas a essas vantagens adicionais não têm limites, de tal 
sorte que. computados os vencimentos c as vantngcns adicionais. nu verdade 
tais Dirctarcs percebem remunerações superiores as do próprio Presidente 
da República, o que constitui privilégio incompatfvel com a austeridade que 
deve orientar o emprego dos dinheiros pClblicos. 

Apesar das interpelações pela imprensa c pela tribuna pnrlamcntar, o 
fato é que as empresas públicas e as sociedades de economia mista guardam 
um silêncio sepulcral, nl\o vindo a pClblico para cschuccer devidamente o as
sunto c mostrar ao povo qual a verdade. 

Al~m desse aspecto da questllo, por si só suficiente para justificar a 
maior preocupação de todos quantos se interessam pelo bom emprego do di· 
nhc:iro da Naçào, existe outro aspecto, o social, que merece não menor consi
deração. 

Não é justo o pagamento de vencimentos elevados aos Di retores, acres
cidos de gratificações milionárias, sem qualquer participação dos empregu .. 
<los de: tais empresas. 

Essa prática, incompntivcl com a gr,lvc situação económica c financeira 
<JUC o Pai!. enfrenta, contrasta gravemente a pcnCariu em que se debatem os 
assalnriudos. Basta dizer que, segundo os algarismos publicudos- e que não 
foram ainda validam ente contestados, porque nenhuma empresa pública ou 
saciedóide de economia mista teve ainda n coragem de csclnrcccr n opinião 
pública u respeito do que paga realmente n seus diretores, mantendo-se em 
total e sintomático silêncio- o que paga às privilegiadas dirctorius, equiva
le a centenas de vezes o maior snlll.rio mfnimo vigente no Brusil. 

Cava-se:, ussim, um ubismo entre os muiores suJArias c o mfnimo, futo 
que utentu contra us normas mais clcmentnrcs da justiçu e põe em risco u 
prbpria paz social, que todos almcjumos. 

Foi por isso que a Constituiç!l.o de 1946 sabiamente incluiu, entre ns 
llurmus que dcverinm informar u legislnç!l.o do trubulho, u du ~'participação 
obl'igutóriu c dircta do trabulhutlor nos lucro> d11 empresa" (art. 157, IV), 

principio que a Carlíl de 1969 derrogou, abolindo u participação obrigutória 
c direta (art. 165. V), embora reconheça o direito 1l participação, 

Entretanto, nenhuma lei foi realmente votada pura ~ssegurít·lu cfetivu. 
mente. Os tr;tbalhudorcs se vêem, assim. espoliados de!lse direito universal· 
mente proclamado mas nào cumprido, fato que levou o Papa Paulo VI u 
proclamar na encíclica Populorum Progressio: 

"9. Ao mesmo tempo, os connitos sociais propagarum·se 
cm dimensões mundiais. A violenta inquietação que se apoderou 
das classes pobres, nos países cm viu de industrializaçllo, atinge 
agora aqueles, cuja economia é quase exclusivamente ugrúria; tam
bém os camponeses tomam consciência da sua imerecida miséria. 
Junta·se a isto o escândalo de desproporções rcvoltnntes, nil.o só nu 
posse dos bens mas ainda no exercfcio do poder. Enquanto, cm 
certas regiões, uma oligarquia goza da civilização requintada, o 
resto da população, pobre e dispersa, é privada de quase toda a 
possibilidade de iniciativa pessoal c de responsabilidade c, muitas 
vezes, colocada, até, cm condições de vida c de trabalho indignas 
da pessoa humana." 

A desproporção existente, no Brasil, entre os vencimentos e vantagens 
adicionais dos Di retores das empresas pClblicas c das sociedades de economia 
mista e os dos respectivos empregados, evidencia aquela desproporção a que 
uludc o Sumo Pontífice. 

Este fato pode comprometer gravemente a paz social, porque atenta 
frontal c violentamente contra os princípios elementares da justiça. 

Daí a razão de ser deste projeto, que subordina a conccssi\o de gratifi
cação aos Diretorcs a duas condições: 

a) a e"istCnciu de saldos positivos; 
b) a concessão simultânea de gratificação aos· empregados, na mesma 

proporção da outorgada aos Diretores, tendo em vista os respectivos venci
mentos e salários. 

Ao apresentar esta proposição, procuramos um instrumento de justiça 
c, portanto, de paz social. 

E com tal preocupação que submetemos este projeto ao exume do Con
gresso Nacional. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1979. - Fr1nco Montoro. 

(Às Comissões de Constitui~ão e Justi~a. de Legisla~ão Social e 
d• Finanças.) 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) -O projeto lido será publicado c 
remetido às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Gabriel Hermes.- Alexandre Costa- Jessé Freire 
-Humberto Lucena- Milton Cabral- Nilo Coelho- Arnon de Mcllo 
- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista 
- Passos Porto - Moacyr Dalla - Amarai Peixoto - Hugo Ramos -
Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo Badur6- Tancredo Ne· 
ves - Amaral Furlan - Franco Montara - Benedito Canelas - Mendes 
Canalc - Pedro Pcdrossian -Saldanha Dcrzi -José Richa - Leite Cha
ves - Juison Barreto - Lenoir Vargas - Tarso Outra. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estll finda a hora do cxpc.dicntc. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

llem 1: 

Votaçüo, em turno Canico, do Projeto de Lei do Senado n' 47, 
de 1979-Complerncntar, do Senador Franco Montara, que altera 
u Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, paru permitir o 
pagamento da verba de represcntaçilo aos Presidentes das Cítmnras 
Municipais, tendo 

PARECER, sob n• 240, de 1979, da Comissuo: 
- de Constltulçio e Ju!ltlça, pela constitucionalidade c juridi-

cidadc c, no mérito, fuvorúvcl. · 

A matéria constou da Ordem do Diu da scssl\o anterior, tendo a votuçl'lo 
udiuda por faltu de quorom. 

Nos termos do inciso 11 do urt. 322 do Regimento Interno, a mat~ria 
depende, pura suu uprovnçilo, do voto favorll.vcl da maioria absolutu da 
composiçi\o du Casa. 
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Em votação o projeto, cm primeiro turno. 
Tem a palavra o nobre c-:nador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para encaminhar a vo· 
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo dizer algumas palavras a respeito da votação deste projeto. 
Trata-se de projeto de lei complementar, c sua aprovação depende do voto 
da maioria dos mc'mbros desta Casa. A simples vitória, por uma diferença 
parcial, no caso de votarem pela "abstenção" alguns dos Srs. Senadores, o 
projeto não será aprovado, 

Trago esta explicação porque houve muita dúvida entre os membros 
desta Casa, a respeito da sua aprovaçfto. 

Lembro, ainda, que o projeto nfto aumenta nenhuma despesa; ele ape· 
nas interpreta a legislação vigente, no sentido de dizer que as Câmaras Muni· 
cipais não estão proibidas de estabelecer uma verba de representação para 
os seus respectivos presidentes. Quem aumentarlt ou nào as despesas do 
orçamento municipal serlt a Câmara de cada município, onde a medida ror 
proposta. 

Com estas explicações, penso que se afasta, também, qualquer eiva de 
que o projeto seria inconstitucional, pelo rato de aumentar despesa. Na reali· 
dadc, ele apenas reconhece aquilo que é da competência das Câmaras Muni· 
cipais, eleitas pelo voto dircto da população, que podem decidir sobre a ver· 
ba de representação de seus respectivos presidentes, 

Lembro que cm quase todas as repartições do Executivo, que não são 
eleitas pelo povo, mas designadas pelas autoridades superiores, a verba de 
representação existe, e dela presta conta a autoridade perante o Tribunal de 
Contas. 

Com estes esclarecimentos, faço um apelo à nobre Maioria para que, 
confirmando os propósitos aqui já afirmados. vote favoravelmente à ma· 
téria, porque ela representa uma reivindicação dos municípios brasileiros. 
Foi objeto de deliberação cm recente rcuniào da Associação.Brasilcira dos 
Municípios. 

Esta, Sr. Presidente, a explicação que presto à Casa. (Muito bem!) 

O Sr. Jarbas PUS1rlnho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço· a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, para encaminhar a votação. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, para uma declaração de 
posição da minha Bancada cm relação ao projeto de auloria do Senador 
Franco Montara. 

Há, de rato, uma dúvida, que o Senador Franco Montara procura escla
recer c eliminar. Hlt a suspeita de que o projeto realmente arranharia um dis· 
positivo constitucional, na medida cm que ele cria despesas. 

Como a Comissão de Constituição c Justiça da Casa opinou favoravcl· 
mente, o meu dever de Líder é assessorar-me nesta comissão, razão pela 
qual, Sr. Presidente, a minha Bancada estl!. livre de votar, como desejar, o 
projeto de uutoria do nobre Senador Franco Montoro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A votação mâ r cita pelo proccs· 
so nominal, razcndo-s.e o registro dos votos pelo sistema de computação ele· 
trónico. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos lugares. 
Os Srs. Lideres já podem votar. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores tambtm já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à apuraçilo do rtsullado da ~·otaçào 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossurd- Adcrbul Jurcma- Mronso Cumargo- Alberto Si I· 
va- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amoral Furlun- Benedito Ferreira 
- Bernardino Viana - Gabriel Hermes - Gastão MUller - Henrique de 
La Rocquc- Jorge Kalumc- José Lins- Jutahy Magalhães- Lomanto 
Júnior- Mendes Canalc- Pedro Pedrossian- Raimundo Parente- Ta r· 
so Outra -Adalberto Sena- Cunha Lima- Eve16sio Vieira- Franco 
Montoro- Itamar Franco- Ltl.zaro Barboza- Leite Chaves- Marcos 
Freire - Mauro Bencvides - Nelson Carneiro- Teotônio Vilela. 

VOT11M "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Benedito Canelas- Dinurtc Mariz- Eunice Michiles- Jessé Freire 
Milton Cubrul- Murilo Badur6- Nilo Coelho- Pussos Pôrto. 

ABSTEM·SE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Hclvfdio Nunes - Lcnoir 
Vargas - Sald.anha Dcrzi - Lourivul Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votam "SIM" 31 Srs. Senado· 
res; contra, 8. AbstCm-sc de votar 6 Srs. Senadores. 

Não obtendo o voto ravorl!.vcl da maioria absoluta da Casa, atingido 
porém o quorum necessário para deliberação, a matéria é considerada rejeita· 
da, nos termos regimentais c vai ao Arquivo. 

E o seguinle o projelo rejeilado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 46, do 197~-Complomontar 

Altera a Lol Complementar n• .. l5, dol do Julho do 1975, para 
permitir o paaamrnro da "rba de reprnentaçio aos presidentes das 
Câmaras Municipais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' Acrescente-se ao art. 3~' da Lei Complementar n~' 25, de 2 de ju

lho de 1975, que estabeleceu critério c limites para a fixação da remuneração 
de vereadores, o seguinte parágrafo (mico: 

"Art. 3• ................................... · .. · · · · · · 
Parágrafo único. Não se compreende na vedação deste arti· 

go o pagamento de verba de rcprcscntaçll.o aos presidentes das Cá· 
maras Municipais, cuja fixação deverá obedecer os percentuais cs
tatuldos pelo art. 4•" 

Art. 21fl Esta Lei entrará cm vigor da data de sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrário. 

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

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 185, de 1979, 
do Senador Mauro Bcnevidcs, pela Liderança do M 08, solicitan· 
do, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgên
cia para o Projeto de Lei do Senado n• 247, de 1977, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios, c dá outra!! providên
cias. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Rcjeilado. 

O Sr. Itamar Franco (M DB - MG) - Sr. Presidente, requeiro vcrili· 
caçào de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai ser procedida a vcrilicaçào 
solicitada. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lug~Jres para que seja 
cfctuada a verificação requerida, através do sistema cletrónico. 

Os Srs. Lideres votarão cm primeiro lugar, votando cm seguida os de· 
mais Srs. Senadores. (Pausa.) 

Proctdt•St à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard- Adalberto Sena- Cunha Lima- Mauro Bencvides 
- Teotónio Vilela - Amarai Furlan. 

VOTAM "NilO" OS SRS. SENADORES:' 

Jarbas Passarinho - Adcrbal Jurcmu- A[[onso Camargo- Almir 
Pinto - Aloysio Chaves - Benedito Canelas - Benedito Ferreira - Ber
nardino Viana - Dinarte Mariz - Eunice Michilcs- Gabriel Hermes
Gastão MUller- Hclvldio Nunes- Henrique de La Rocquc- Jcssé Freire 
- Joào Culmon -Jorge Kalumc -José Lins- José Surncy -Jutahy Ma· 
gulhàes - Lcnoir Vurgas - Lo manto Junior- Lourival Baptista- Mcne 
dcs Canalc- Murilo Budaró- Nilo Coelho- Passos Porto- Pedro Pc· 
drossiun - Raimundo Parente - Saldanha Dcrzi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram ravoravclmcntc ao rc· 
querimento 6 Srs. Senadores; contra, 30 Srs, Senadores. Está rejeitado o rc· 
querimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votuçào, cm turno único, do Requerimento n9 186, de 1979, 
d'l Senador Pedro Simon, pela lidcrunçu do M DB, solicitando, 
nos termos do urt. 371, nUnca c, do Regimento Interno, urgi:nci:1 
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pum o Projeto de Resoluçao n9 17,de 1979, que altera o Regimento 
Interno do Senado Fedem!. 

Em votação, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pura encaminhara votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, lamentavelmente 
assistimos, mais uma vez, à Liderança do Governo negar urgência pura um 
projeto de nossa autoría que data de novembro de 1977, 

De qualquer forma, Sr. Presidente, vamós tentar, a partir de amanhã, 
outro recurso regimental para obrigar a Aliança Renovadora Nacional, nes· 
ta Casa, a votar o projeto, projeto esse que diz muito bem de perto aos mu
nicípios brasileiros, quando pretende vincular normas c percentuais do Fun· 
do de Participação dos Municlpios. 

Sr. Presidente, cabe-nos agora defender o requerimento da Liderança 
do MDB, através do Senador Pedro Simon, cm relação ao nossa Projeto de 
Resolw;ào n9 17 j79. Vamos aguardar qual vai ser o comportamento do Go
verno nesta Casa. 

Ainda há poucos dias o Senador Dirceu Cardoso rc\camava, do pie· 
nário, a ausência, numa Comissão Parlamentar de InquCrito, de alguns sena
dores. 

O Regimento é profundamente falho quando, na cor.stituiçào de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, não indica sequer o Relator Substituto 
e não permite também suplentes nessa Comissllo, razão pela qual apresenta· 
mos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÀO N• 17, DE 1979 

AUera o Reglmenlo Interno do Senado FederHI. 

O Senado Federal resolve: 
. Art. 19 O art. 170, do Regimento Interno do Senado Federal, passa a 

v1gorar com o acréscimo dos seguintes pará~rafos: 
''§ 49 Para apuração do fato ou fatos será indicado Relator 

pelo Presidente da Comissão. 
§ 59 Nilo estando o Relator presente a qualquer ato do in· 

quérito, poderá o Presidente da Comissão designar-lhe substituto 
para a ocasião, mantida a escolha na mesma Representação Parti· 
dá ria. 

§ 69 A Comissão terá suplentes cm número igual à metade 
do número dos titulares mais um, escolhidos no ato do preenchi· 
menta destes, observadas as normas constantes dos arts. 81 e 83." 

Sr. Presidente, a justificativa é cristalina: 

O Regimento Interno do Senado Federal consagra capitulo es· 
pecial à disciplina da matéria relativa à constituição de comissões 
de inquérito. Contudo, o faz de modo incompleto, deixando mar· 
gem a interpretações que nem sempre se coadunam com as linalida· 
des prccfpuas do instituto. Um aspecto, por exemplo, a considerar 
é o referente à indicação de Relator,- c para este ponto chamo a 
atenção da Casa- circunstância omissa no citado capítulo que rc· 
gula a constituição c funcionamento das comissões de inquérito. 

Outro ponto a considerar, na espécie, é o relativo a impedi· 
mentos ocasionais do Relator, o qual, como se sabe, terá, nas co
missões de inquérito, também funçilo inquiridora, que obriga a sua 
presença cm lodos os atas da apuração. 

Ai há outro aspecto positivo para o projeto de resolução: é que o Prcsi· 
dente pode ser substituido pelo Vicc·Presidcntc, mas, se o Rclo.tor não csti· 
ver presente, Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pod~: 
dur andamento aos seus trabalhos. 

lmugine; se o nobre Relutar du Comissão Parlamentar de Inquérito que 
investiga o Acordo Nuclear adoecer, u Comissl\o licarú parada, porque o 
Regulamento nUa permite substituição, nem a indicação de um Relutar que 
possn, eventualmente, substituir o Relutar cfetivo. 

Esta, u ralào pela qual apresentumos o projeto de reso\uçào; e aprcscn· 
t<tnlOs, tumbém, numa h1cunu que o Regulumento dil que nas ComissUcs 
Parl.:~mcnwrcs de Inquérito, a exemplo de outms comissões rcrnumentes do 
Senado, nós temos suplentes. Nu Comissiio Purlnmentur de Inquérito nós 
núo tcnws surlcntcs. Raúw pela quul, Sr. Presidente, espero que deslll vel :1 
Molinria scj<~ scn.'>ivcl, apruv;mdu o requerimento d:1 Lidcrunçil do Movimen· 
tu Dcmm::rúti~o Urasilciru. (Muito bem!) 

O Sr. J11rlu&~ 1'11\'iUrlnhu (A RESA- P:\)- Sr. P1esidcnte, peço n pil

l;•vra rara en~an1inhoH a \'ot:tçàtl, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a paluvru, para cncumi· 
nhilr 11 volaçiio, ao nobre Senador Jurba!i Pass<Jrinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pura encaminhar a 
votação, Nilo foi revisto pelo orador.)- Sr, Presidente, Srs. Scnudores: 

O Senador Itamar Franco disse que gostaria de ver qual seria o compor· 
lamento da Bancada da Maioria em reluçilo a esse requerimento. O projeto 
de resoluçào de S. Ex• é bom; apenas, no nosso entender, ele precisu ser mo· 
dilicudo para licur ótimo. 

Aqui, diz, por exemplo: 

"0 art. 170. do Regimento"- que é o que rege o problcmu 
das Comissões Parlamentares de Inquérito- "passa a vigorar com 
o acréscimo dos seguintes parágrafos: § 4' Para apuração do fato 
ou fatos, será indicado o Relator pelo Presidente da Comissão." 

Já sabemos que a praxe nossa faz com que o Presidente da Comissão in
dique naturalmente o Relator da Comissão, de acordo com o outro Partido. 
O Presidente é um do sistema bipartidário, automaticamente, o Relutar é in· 
dicado pda Liderança e honrado pelo acordo partidário. 

O que me parece prejudicial ao projeto é essa tentativa de inclusão do§ 
59, Diz ele: 

§ 59 Não estando o Relator presente a qualquer ato do in· 
quérito, poderá o Presidente da Comissão designar-lhe substituto 
pura a ocasii\o, mantida a escolha nu mesma Representação Parti· 
dá ria. 

Ora, cm primeiro lugar, valeria a pena dizer que temos duas Comissões 
Parlamentarc:s de Inquérito funcionando na Casa: a que investiga o acordo 
nuclear c a que investiga a deva..c;tução da Amazônia. Tanto o nobre Relator 
Milton Cabral como o nobre Relator Aloysio Chaves não têm perdido uma 
só dessas reuniões- comparecem a todas. Dar-se-ia a impressão de 11ue, :10 
aprovarmos com urgência, um requerimento dessa natureza, estart .. ulOS ca· 
racterizando a necessidade de cobrir soluções de continuid<~de, por falta de 
zelo e de exação no cumprimento do dever,, pelo Relutar. 

Mas, admitamos - c tenho a certeza de que udmito corrctamentc
não é esta a intenção do autor da resolução. Ainda assim. cu a combato, por· 
que imagino que, em cada comissão, havendo a falta do Relator, por um mo· 
tivo qualquer- e, naturalmente, nào será fortuito, esse qualquer ai será re· 
levante- nomear·Sc·á um Relator ad hoc: pode haver a chegada, inclusive, 
atrasada do Relator; o Relator ad hoc deixa a função c a passa ao outro; cm 
outra reunião, um outro Relator ad hoc. 

Então, é muito mais interessante que- se o ilustre autor do projeto de 
resolução concordar- façamos uma altcraçlto aqui, propondo que a com is· 
são passe a ter, também, a ligura do Relator Substituto. E a este, sim, caberia 
substituir nos impedimento$ normais o Relator, porque ai seria um entendi· 
menta entre dois relatores 'numa mesma comissào. 

O Sr. Poulo Dro111rd (MDB- RS)- A sugestão parece interessante. 

O SR. JARDAS PASSARJ:~HO (ARENA- PA)- Eu, naturalmen· 
te, agradeço muito a V. Ex•, pela altitude de onde vem esse apoio: mas, sem 
medir as qucnc1s dessa altitude, gostaria de recebê-lo também do ilustre Sena
dor Itamar Franco, que, entretanto, nào aquiesceu até agora. 

O Sr. homar Fronco (MDB- MG)- Senador Jarbas Passarinho, eu 
nll.o pude aquiescer por dois motivos: V. Ex• poderia aceitar ou nào o meu 
aparte, e como a Mesa nll.o està, às vezes, atenta, cu vou aparteá-lo sem po· 
der. Depois, V, Ex• é um rcgimcntalista, c poderia, ao ser apartcndo. dizer 
que o aparte nilo caberia. porque está encaminhando a votuçào. Mas, se V, 
Ex• me permite o aparte eu Mesa também ... Vê V. Ex• que estou tcntundo 
traler o Projeto de Resolução pura a votação. Nbs não estumos votando, h o· 
jc, o rrojeto. Evidentemente, se V. Ex• concordar ... V. Ex• deu-me o upar~ 
te! O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Estou culado. 
Sepulcralmente caluda. 

O Sr. Itamar Fr11nco (MI) B- MG)- Se V, Ex• concordar ljliC o rc· 
qucrirnento seja colocado nu Ordem do Diu, ele poderú sofrer :" ·"ndifi
L'<t~·õt:~ qUL' V. Ex• pretende c que, evidentemente, nós us acei\õJI ,,,,,.,,,\gora 
-c V. Ex• jú db.sc através do st:u pensamento- cm ab~nlut,>, quandn nlis 
aprcsentamns esse projeto de rcsoluçàu, nào visamos eH c u11 :•· •tJclc . ~·· .ttor. 
<\o ~:nntrúrio. Muitas vclL's, o Senador Milton Cabral, ;1,1 1'1 .-,tem 
que se retirar pnr qualquer mntivo c, i1~ vete~. ~c vê impetlllh, ~u:t~tr:t!l)!ldll, 
pnrque ele ~aht: que sem a prc~ença dele, por cxemplu, a l'nn11~·,: P;nla· 
mcnwr de Inquérito niw pllde tunL'ILliWr, r:1ú1o pelu l[llod .:nn~urt· '" '~tHlt 
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o pcm;tmcnto de V, Ex•, mus queremos que V, Ex• concorde em votar que o 
requerimento seja colocado n~t Ordem do Dia. 

O SR. JARB,\S I'ASS,\RINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, 
como vê V, Ex•, há intervenções que transgridem o Regimento, mas que são 
útt:is; algumas, t:ntrctanto, s~o excessivas, A do nobre St:nador Lfder du Mi· 
roria limitou-seu um<~ frase; então, com uma simples frase, o Líder da Mi~ 
nori<t concordou, mas já o nobre Scn<~dor lt<tmar Franco, nào. Discutiu~ eu 
acolho, em parte, o ponto de vista de S. Ex•, para discordar no mérito, por
que em verdade admito que não hú necessidade de votar uma urgência para 
termos que apresentar as emendas c relatá-las em plenário. 

Este é um assunto que correrá tranqUilo, pacífico dentro da Casa c po~ 
de, perfeitamente, ser revigorado pelo seu último parágrafo, que me parece 
de extrema oportunidade c que até me sugere o nobre Lider da Minoria que 
pudéssemos fazer um acordo de lideranças para apresentar um documento 
comum para também fazer a mesma coisa nus Comissões Mistas, onde a fal
ta dos titulares, muitas vezes, prejudica, cm definitivo, a discussào e a vo~ 
taçào de uma matéria, porque nào há suplentes. 

Prevê o nobre Senador Itamar Franco, no seu parágrafo 6''\ que: 
"A comissão terá suplentes em número igual à metade do nú· 

mero dos titulares mais um, escolhidos r.t; ato do preenchimento 
destes, observadas as normas constantes nos nrts. 81 e 83." 

O Sr. Paulo Bromrd (MDB- RS)- Mas não seria emenda ao Regi· 
menta Comum1 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Seria emenda ao 
Regimento Comum, lâ; aqui, seria emenda ao nosso Regimento. De maneira 
que, se estivermos de acordo, poderemos aprovar isso sem a necessidade do 
recurso da urgência. 

E claro, quando V. Ex• diz que não iremos discutir o projeto hoje, que 
todos nós sabemos. A aprovação da urgência nilo implica na imediata dis· 
cussão, mas implica, isso sim, a partir do momento em que entra na Ordem 
do Dia, a imediata discussão cm plenário, onde todas as comissões têm que 
falar. 

O Sr.llomor Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.) Qual a dmculdadc: cm se apressar este projeto? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A dificuldade, 
nobre Senador, é essa que acabei de dizer e não consegui comover V. Ex• São 
duas, 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Jâ concordei com as correções. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Uma das cor· 
rcçàes seria uma emenda suprcssiva, c a outra seria uma alteração de re· 
dação. 

O Sr.ltamor Franco (MDB- MG)- Acho que quem está sendo desta 
\ez excessivo não sou cu; já concordei com estas correçàcs. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vamos ado ta r um 
outro processo, para não prejudicar a votação. Se não votarmos este projeto 
agora, <~credito que não prejudicaremos muito o resto da Ordem do Diu. En· 
tUa, a ausência de número e ausência de quorum para dar a decisão final, 
pode ensejar a oportunidade de o nobre Senador Itamar Franco, se concor· 
d·•r. aprL'st:ntar o projeto modificado. Teria que recorrer à Mesa para saber 
st: isso seria possível. O que cu estava pretendendo era cxatamente isso: der· 
rubnda a urgência, S. Ex• rcapresentaria o projeto de acordo com que acubu· 
mos de combinar, já que ele aceita o que acabei de dizer. 

O Sr.IIDmar Fronco (MDB- MG)- Nobre Sepudor Jarbas Pussari· 
n~o. vou ac:.ttara deu:rminaçàoda Liderança do meu Partido. V, Ex•. se qui
sct rejcit::r o projeto, pode rejeitar. O meu Lide r estlt presente, ni\o peço veri· 
licuçào de q11unun 

OS ;, JARDAS PASSARINIJO (ARENA- PA)- Estumos prontos 
pum u \ .·ificaçào de quonm1. 

O~ Puulo Drmsard {MDB- RS)- Permite V. Ex• um upurte7 

O SR. JARDAS I'ASSARINHO (ARENA - PA) - Com prum. 

o Sr. Puuln llrmsnrd {MDB- RS)- Nilo se tratuvu de recomcndur 
nem de trucur orientação, Eu iu fuzcr cru umu pondcruçào: dudo que o Senu· 
t..lu encerru os seus trabalhos no fim du próximu scmunu, sextu-fciru, 2Q deju· 
nho, cu jo,d.1~aria se, huvcndo entendimento entre us liderunçus, ni\o seriu 
possível, atC esse diu, introduzir essa ulteruçi\o regimento!, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Senador, 
tenho a impressilo de que devo estar falando grego e sendo entendido cm la· 
tim, ou, entilo, nào estou sendo, evidentemente, feliz. Estou querendo mos~ 
trar que, modificudas as reduções, que eu, como a maioria, inclusive com 
a honras<~ participuçilo de V, Ex•, achamos que era preferível uma outra for· 
ma, modificadas, eu aceito! Então o que é: que eu admitia: rejeitado o projeto 
hoje, iria ser upresc:ntado, amanhã, um projeto, com requerimento de urgên
cia, com u proposta nos seus termos delinitivos, cabendo o mérito ao Sena· 
dor Itamar Franco. NingUém iria fazer um projeto pura tirar de S. Ex• o 
mérito. Entào, podcrlamos aprovar novo projeto até depois de amanhã, e 
nào havcriJ problema: rejeitaríamos hoje e, amanhã, o projeto seria aprcsen· 
tudo. 

Agora, cu não entendo o porquê do afastamento. 

O Sr. Paulo Bro""rd (M DB- RS)- Eu creio até que nno haveria ne
cessidade de rejeitar o projeto, hoje. Se for apresentado um projeto amanhã 
c, cm regime de urgência, aprovado, esse de hoje ficaria prejudicado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ele eslú prcjudi 
cada já na redução. A dificuldade que eu estou achando é regimental, como, 
na redução, discutir o problema. Então não acho desdouro nenhum que ele 
seja rejeitado hoje e apresentado am3nhil, de comum acordo com as duas Li· 
deranças, com a assinatura do Senador Itamar Franco. Como S. Ex• diz que 
não discute o problema c cu, entendendo que S. Ex•, assim, ficaria satisfeito, 
vou recomendar aos meus companheiros a rejeição, porque só a rejeição 
pode ensejar a correção. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Vai-se proceder à votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~? 191, de 1979, 
do Senador Passos Porto, solicitando a retirada, cm caráter defini· 
tivo, do Projeto de Resolução n11 30, de 1979, de sua autoria, deter· 
minando que os atuais Secrctl!.rios Parlamentares sejam incluídos 
no Quadro Permanente do Senado Federal, c dá outras }•rovidén· 
cias. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenl!.rio. 

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

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitu· 
cionalidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 305, de 1977-Complcmentar, do Se
n<~dor Itamar Franco, que dá nova redaçào aos§§ 211, 3-;\ 49 e 59, e 
acresccntu parágrafos (antigos c novos) b. Lei n9 5.172, de 25 de ou· 
tubro de 1966 (Código Tributário Nucional), lendo 

PARECER, sob n• 222, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionulidade, com 

voto vt:ncido dos Senadores Tancrcdo Nc\!es, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. \11-Secrctúrio. 

E liclo o .n•guintr! 

REQUERIMENTO N• 207, DE 1979 

Nos lermos do art. 350, combinado com u alínea "b" do urt. 310 do Re
gimento Interno, requeiro adiamento da discussi\o do Projeto de Lei do Se
nado n~' 305, de 1977-Complcmentar, u lim de que seju encuminhudo uo 
rcexumc da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sulu das Sessões, :!O de junho de 1979.- Franco Montoro, 

O Sr, Frllnco Montoro {MDU- SP)- Sr. Presidente, peço u palavra 
pilm encaminhm ~l votaçi\o, 

O SR.I'RESIDENTE (luiz Viana)- Concedo u puluvru uo nobre Se
nador Franco Montoro, pura encaminhur 11 vouu;Uo. 

--------------·--••••..-·.'HN~•--------"·'""'"'"'IA"*"''"""''"''"""•JSII&UIIUIOIIOAIJOIA-IAOIW-ilinMi""'--
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pura encaminhar u vo
tJçào. Nilo foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O presente projeto tem o parecer contrário da maioria da Comissão de 
Constituição c Justiça. Reconhece, entretanto, como disse na sua apresen
tação, o Relator, Senador Adcrbal Jurcma: 

"Na verdade, trata-se de uma das proposições mais bem ela
banidas já encaminhada à minha atribuiçllo de Relator, ofcrecen· 
do, além do texto de alto interesse p~blico, uma justificnçào judi
ciosa c brilhante, autêntico ensaio jurfdico sobre problemas doutri
nários que têm suscitado, nesta Comissão, veementes c prolonga
dos debates," 

Seguem-se considerações do Relator, reconhecendo o mérito, a validade:: 
c o interesse público da medida. Mas, lamenta o Relator que não pode dar o 
seu voto favorável por considerar o assunto matéria financeira. E, como tal, 
matéria não sujeita à iniciativa de parlamentares. 

En"tretanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, csso. matéria, longe de ser 
tranqUila, foi objcto de longas discussões na Comissào de Constituição c Jus
tiça. Na última legislatura, depois de um longo debate, prevaleceu um voto 
vencedor do Senador Wilson Gonçalves c, cm outro caso, o voto do Senador 
Accioly Filho, que acabaram determinando a orientação dominante na Co
missão de Constituição c Justiça, distinguindo, claramente, matéria financci-' 
ra de direito tributário. 

No caso presente, não há nenhum aumento de despesa, não há matéria 
financeira cm sentido estrito. Existe, sim, uma norma que dispõe sobre Di· 
reito Financeiro, ou sobre Direito Tributário, 

Recentemente foram aprovados, na Comissão de Constituição c Jus
tiça, no plenário da Casa, várias proposições cm que prevaleceu o entendi
mento contrário. 

Neste sentido, Sr. Presidente, com duplo objctivo, o primeiro, de salvar 
o mérito desta proposiçilo que é, reconhecidamente, uma das mais perfeitas c 
de interesse público das recentemente apresentadas na Casa; cm segundo lu
gar, para lixar uma orientação única a respeito desta matéria que, até este 
momento, tem comportado interpretações divergentes, formulamos o reque
rimento de que a matéria retorne à Comissão de Constituiçllo c Justiça, cm 
face dos motivos que acabo de apresentar de improviso. Nilo recebemos, até 
este momento, a relação de projetas recentemente aprovados com orientação 
cm contrário, mas até a rcuniilo da Comissão de Constituição c Justiça terei 
a indicação concreta desses casos, para que a matéria, sujeita a recxamc, 
possa merecer a aprovação da Casa. 

~ a tentativa que faço, para salvar uma proposição do maior interesse 
para a Nação brasileira. (Muito bem!) 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Relator, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aderbal Jurema, para encaminhar a votação. 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

Reafirmo, nesta oportunidade, o que disse no meu parecer recentemente 
aprovado pela Comissão de Constituição c Justiça: 

.. Na verdade trata-se de uma das proposições mais bem elabo
radas já encaminhadas à minha atribuição de Relator, oferecendo, 
além do texto de alto interesse público, uma justificação judiciosa c 
brilhante, autêntico ensaio juridico sobre problemas doutrinários 
que têm suscitado, nesta Comissilo, veementes c prolongados deba
tes." 

No entanto, com toda a beleza da justificação desse projeto, tive que ser 
contra, porque ele atenta contra a Constituiçilo, fere dirctumente a Consti· 
tuicào. Chamei a atenção dos nobres pares da Comissão de Constituição e 
Justiça que o Fundo de Participação dos Municlpios (:matéria tributária, cn .. 
cuixada, por conseguinte, no rumo do Direito Tributário. Foi o próprio c 
saudoso Aliomar Baleeiro, parlamentar c jurista citado pelo autor, que assi
nalou que o Direito Tributário é um rumo do Direito Finnnceiro, o quul, por 
suu vez, está contido no amplo universo da matériu financeira. 

Diuntc disto, Sr. Presidente, sendo um parecer votudo u 23 de muio de 
11J79, nuda mais tem 11 ucresccntnr do que negar a sua voltu à Comissào de 
Constituição c Justiç<l. 

Era o ~1ue tinhu a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!) 

O Sr. Jurbus Pussurlnho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço u pu· 
lii\'T:J. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo u pulavru ao nobre Se· 
nadar Jarbas Passarinho. 

O SR. JARIIAS I'ASSARINHO (ARENA - PA. Pam encaminhar" 
votação. Sem revisão do orl;1dor.)- Sr. Presidente: 

Várias vezes aqui o Senador Franco Montara tem solicitado esse tipo de 
remédio, que é o retorno de um projeto, que cstfl sob exame, à comissão que 
sobre ele opinou. 

O que se tem provado, Sr. Presidente, é que as comissões, cvidcntcmen· 
te, nu o discutem isso de uma muneira leviana. Elus se debruçam sobre o a>· 
sunto, analisam-no cm profundidade- está aqui o voto do Relator confir
mado. foi voto amplamente vitorioso, inclusive acompanhado por Senado· 
res do M DB. Nilo entendo que um projeto, que foi anulisado cm 23 de maio 
de 1979, deva voltar à mesma comissão, para que esta, porque hoje estamos 
no mês de junho, tenha pensamento diferente daquele que teve no més de 
maio. 

De maneira que acompanho o Relator: é um problema de economia 
para nós, economia de trabalho para a Casa, senão vamos manter isso como 
uma devolução às comissões, a partir do momento cm que tenhamos receio 
de que a proposição seja derrotada no Plenário. 

Er1caminhando a votação, Sr. Presidente, votaremos contru a solici· 
taçào do Senador Franco Montoro. (Muito bem!) 

O Sr.llamlr Franco (MDB- MG)- Peço a palavra, para encaminhar 
a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem V. Ex• a palavra, para cn· 
caminhar a votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a votação, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

~uma tentativa para que a Maioria entenda o pensamento do Senador 
Franco Montara. Gostaria lembrar, cm relação a esse meu p_rojcto, que os 
indicadores sociais são apresentados pelo próprio Governo Federal, através 
da Fundaçào IBGE. 

O critério adotado hoje para o Fundo de Participação dos M unicipios é 
neutro, cm que se leva, normalmente, como condição principal, a população. 
Verificamos cntào que um grande Municfpio, cm seu aspecto demográfico, é 
o que recebe a maior parcela do Fundo de Participação dos Municfpios. E o 
pequeno Município, o que mais sofre c que vive do Fundo. é o que menos rc· 
cebc. 

Já tive oportunidade de aqui destacar o exemplo ·da nosso Estado, o Es
tado de Minas Gerais, cm que de 722 Municípios, temos cerca de 630 com 
uproximadamentc 20 mil habitantes, que praticamente vivem à custa do 
Fundo de Participação dos Municípios, já que o Município brasileiro hoje 
vive, geralmente, da transferência de recursos federais. Mas é claro que o 
srandc Município, o que tem indústrias, pode, através do ICM, obter uma 
melhor arrecadação. E foi a razào que ditou para que nós apresentássemos o 
primeiro projeto desvinculando normas c percentuais do Fundo de Partici· 
paçào dos Municlpios. Assim é que o próprio Governo Federal agora, atra· 
vós do Decreto baixado por Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli· 
ca, já eliminou alguns percentuais que eram vinculados ao Fundo de Partici· 
paçüo dos Munidpios, mas evidentemente não desvinculando todos eles, 
deixando alguns ainda, como aqueles relativos à cducaçilo c ao pâtrimônio 
do servidor público. 

O nosso desejo é que o Prefeito, a Câmara Municipal, que conhecem 
melhor ns necessidades do Municlpio, possam gerir mais de perto c com mais 
eficiência os recursos federais transferidos. E no caso dos indicudorcs sociais, 
vale recordar que o próprio Relator, Senador Aderbal Juremu, disse o se
guinte: 

"Na verdade, trata-se de uma das proposições mais bem ela· 
boradus jl& encaminhiidus à minha atribuição de Relator, oferecen
do, além do texto de alto interesse público, uma justilicaci'lo judi· 
ciosu e brilhante, uuténtico em;uio jurfdico sobre problemas doutri· 
nários, que têm suscitado nesta Comissão veementes e prolongados 
debates," 

S. Ex• diz isso tudo para depois concluir pela inconstitucionalidade do 
projeto. Mas já nào vou buscar argumentação do Senador du Oposição, in· 
clusive do Senador que exerce a profissão de engenheiro, mas vou buscur 
Pontes de Miranda, quando dil o seguinte: 

Pontes de Mirundu, com suu habitual precisào, jll distinguiu, 
nu Constituici'lo de 1946, os dois conceitos: 

"Tem-se de distinguir do Direito Financeiro 11 matéria linan· 
cciru. Fi1wnçus nàn ~àn direito, Direito linuncciro é direito, cmhnm 
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sobre finanças" (Comentârios à Constituiçi\o de 1946-ob. cit. 
- púg. 496). 

E n:1 justilicativa vou mais além, Sr. Presidente: 

t mister que o Congresso Nacional assuma a plenitude de suas 
funções c faculdades, tais como dcfinidns na Carta Magna, pois 
caso contrário scr6 reforçada a tendência, que hoje se mostra avas
saladora, de reduzi-lo a um mero papel figurativo. A prática lesi~· 
lutiva recente está n demonstrar inúmeros casos de invasão do cam
po reservado h lei, pelo decreto executivo. Para citar apcnus um 
pertinente à matéria objcto desta proposiçilo, podemos mencionar 
o Decreto n• 69.680, de3 de dezembro de 1971, que pura csimple~
mente revogou, cm parte, o texto do§ 2v, do ort. 91 da Lei n~ 5. 172, 
de 1966 (Código Tributârio Nacional). O§ 4• do prccitado artigo. 
ao determinar que "os limites das faixas de número de habitantes 
previstos neste urtigo serao reajustados sempre que por meio de re· 
censcamcnto demogrâfico geral seja conhecida a população tatu! 
do País", em momento algum defere esta atribuição à esfera de 
competência do decreto executivo, 

Portanto, Sr. Presidente, no nosso entendimento - c assim entendeu 
tambêm o Senador Tancredo Neves- a proposiçào é constitucional, razão 
pela qual o Senador Franco Montara dizia c é o pr6prio Relator que lembra 
em seu parecer os veementes e prolongados debates surgidos no Congresso 
Nacional c. particularmente, no Senado Federal, sobre a matéria. 1: que 
S. Ex• entende que esse projeto deveria retornar à Comissão de Constituição 
e Justiça, 

Lamentavelmente, mais uma vez, o Udcr do Governo nesta Casa se 
opõe a essa iniciativa, o que vai obrigar V. Ex•, Sr. Presidente, a colocar cm 
votação o projeto, c mais uma vez solicitar a devida verificação do quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento, 

O Sr. Leite Cba .. s (M DB - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar n votaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Perdoe V. Ex•. mas não é mais 
possível, pois já foi completado o número regimental de Senadores para cn· 
caminhar a votação. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 

te. 

da. 

Rejeitado. 

O Sr. llamar Franco (M DB- MG)- Peço verificação, Sr. Presidcn· 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serà reita a verificação solicita-

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
Vai-se proceder à verificação. 

O Sr. Jarbas Pa151rlnho (ARENA- PA)- Solicito uma questão de 
ordem n V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Verificação do requerimento do 
Senador Franco Montara, pedindo que voltasse à Comissao de Constituiçllo 
c Justiça. 

O Sr. Jarbu Pauarlnho (ARENA- PA)- Pergunto a V. Ex•, com a 
devida vénia, se a Liderança da Maioria pode modificar, nesta altura, a suu 
decisilo, para concordar com o retorno do projeto à Comissi\o de Consti
tuiçi\o e Justiça. Se é viàvel. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Foi anunciada uma votação, 
mu~i que pode ser contrariada pela vcrificaçllo. 

De forma que, se a Maioria liderada por V. Ex• votar pela aprovação, 
nilo huvcrll nenhum problema. 

o Sr. Jarbas Pa,...rlnho (ARENA- PA)- Entilo, r aço um apelo aos 
meus compunheiros de Bancada que, sem atingirmos o nosso companheiro 
Relutar, fuçumos com que o projeto possu voltar à Comissilo de Consti
tuição c Justiça, puru dar uma dcmonstruçilo a muis da nossa posiçno de de
sejar nllo dcixur u menor aparência de que pretendemos tirar partido de uma 
minoria eventuul. E, neste caso, eu solicitaria uo nobre Senador Adcrbul Ju .. 
rcnm que nos ucomrmnhusse nu votacllo fuvorável ao requerimento oo nobre 
Senudor Frnnco Montara. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os Srs. Lideres podem votar. 
(Pnusa.) 

Peço aos nobres Senadores que ocupem os seus lugarc:. para que possam 
votar. (Pausa.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Jarbas Passarinho- Mauro Dcnevides- Adcrbal Jurcma- Affonso 

Camargo - Alberto Silva - Almir Pinto - Aloysio Chuvcs - Bencdilo 
Canelas- Benedito Ferreira - Bernardino Viana - Dinartc Mariz- Eu· 
nice Michilcs- Gabriel Hermes - Gasti\o MUller- Helv!dio Nunes -
Hcnri4ue La Rocque- Jcssê Freire- João Calmon -Jorge Kalumc
José Lins - Jutahy Magalh~cs - Lcnoir Vargas - Lomanto Júnior -
Mendes Canolc- Milton Cabral- Muri\o Bodorb- Nilo Coelho- Pos· 
sos Pórto - Pedro Pedrossian - Raimundo Parente - -Adalberto Sena 
-Cunha Lima- Franco Montara- Itamar Franco- Jaison Barreto
lflzaro Barboza - Leite Chaves - Marcos Freire - Teotónio Vilela. 

VOTA "NÀO" O SR. SENADOR: 
Saldanha Derzi. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Evclásio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram. pelo aprovação do re· 
qucrimcnto, 39 Srs, Senadores; contra, 1 Sr. Senador. Houve uma a.bstcnç3o. 

O requerimento foi aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para rccxame da Comissào de Consti

tuição c Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - !tem 6: 

Votação, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

104, de 1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a 
doação de terras aos ex-combatentes da FEB,- tendo 

PARECERES. sob n•s g42 e 843, dcl977, e \93 e 194, del979, 
das Comissões: · 

- de Constllulçio e Justiça- I• pronunciamento: pela consti
tucionalidade, juridicidadc c aprovação; 29 pronunciamento: favo
râvel ao Projeto e à Emenda n• I. de plenário; 

-de Finanças- ]v pronunciamento: contrArio; 2v pronuncia
mento: contrário ao Projeto c à Emenda nv I, de plenário. 

Em votação o projeto, cm segundo turno, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda. A matéria vai ao Arqui-

v o. 

E o seguinu o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 104, DE 1977 

Dlopôe sobre a doaçio de cerras aos ex-combatentes d• FEB. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• E a Uniào Federal autorizada a entregar a ex-combatentes da 
FEB lotes rurais de até 100 (cem) hectares. desmembrados de terras de seu 
património fundiàrio. 

Parl&grafo único. A entrega a que se refere este artigo ser!!. feita me· 
diante requerimento do interessado. 

Art. 2'> O titulo definitivo da propriedade serâ dado ao beneficiário 
ap6s 5 (cinco) anos de ocupação da l!.rca, desde que se comprove seu bom 
aprovictamcnto cm atividadcs agropcculLrins ou hortigranjciras, 

Purâgraro ~nico. O tltulo de propriedade cm referência estubclccerâ a 
inalienabilidade do lote transrerido pelo prazo de 10 (dez) unos. · 

Art. 3• Esta Lei scrâ regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias. 
com estipulação, inclusive, dos critérios c dos meios que atenderão a linun· 
ciumentos a scrc:m concedidos aos recipicndllrios de lotes, para que promo
vam seu aproveitamento económico. 

Art. 4v Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçl\o, revogadas 
as disposições contrárias. 

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

Votaçi\o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
106, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, in· 
ciso 11, do Código Civil Rrasilciro, tendo 
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PARECER, sob n• 237, de 1979, da Comisst•o: 
-de Constllulçào e Jusllcu, pela constitucionulidade e juridi-

cidade, e, no mérito, favorável. 

Em votaçt1o o projeto, cm primeiro turno. 
Concedo :1 palavra uo nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves, para encaminhar ll votação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA ~ PA. Para encaminhar n vo
tação,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tive a oportunidade de fazer uma exposição a este Senado, no momento 
em que fiz a aprcscntaçàà desse projeto de lei. O projeto de lei é cxtremamen. 
te simples c na justificação estilo alinhadas as razões de ordem social c de or
dem jurídica que me conduziram a apresentar esse projeto. Corrige-se, nele, 
apenas o valor atribuído cm lcgislaçào já inteiramente superada. 

Os contratos constitutivos ou trnnslativos de direitos reais sobre imó· 
veis, na 'primitiva rcdaçào do Código Civil, quando o valor cru de um conto 
de réis, podiam ser feitos mediante escrito protocolar; mair. tarde, cm 1972, 
por um projeto de lei apresentado pelo entào Deputado Al;gusto Mcira, foi 
elevado para dez mil cruzeiros, mas que, hoje, cm matéria de cruzeiros no
vos, está reduzido a 10 cruzeiros. 

Esses problemas sào realmente problemas sociais da maior importância, 
porque para pequenos atas constitutivos ou translativos a exigência de escri· 
tura pública está obrigando a uma despesa excessiva que atinge principal
mente às pessoas mais humildes, mais pobres, às pessoas mais necessitadas. 

Levaram-me à apresentação desse projeto, sobretudo, várias ocorrências 
que chegaram ao meu conhecimento no Pará. Uma delas é que um simples 
operário, para legalizar um terreno de 30 mil cruzeiros, estava sendo obriga. 
do a pagar inicialmente 4 mil cruzeiros, além de outras despesas de despa
chantes e impostos. E, na cidade de Belém, com a criação da C ia. de Descn. 
volvimcnto Metropolitana, o pobre que requer o aforamento, hoje, está su. 
jeito também a lavrar essa escritura, que é uma despesa elevada, que antes 
nti.o existia, porque a prefeitura, sendo a senhoria de todos os bens imóveis, 
expedia dirctamentc o título de aforamento. 

De sorte, Sr. Presidente, que o projeto, por ser extremamente simples, é, 
entretanto, de grande alcance social c creio que merecerá a aprovação desse 
Senado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo tur

no regimental. 

t o seguinte o projeto apro~'Qdo 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1979 

Altero o artl&o 134, lncloo 11, do C6dl&o Civil Braallelro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O inciso 11 do urtigo 134, do Código Civil, passa a tem seguin· 
te redaçl\o. 

"Art. 134. .. ....................................... . 
1- .............................................. .. 
II - Nos contratos constitutivos ou translativos de direitos 

reais sobre imóveis de valor superior a cem (100) vezes o maior va. 
lar de referência de que truta a Lei Federal n• 6,205, de 29 de abril· 
de 1975, cxcetuado o penhor agrfcola." 

Art. 2~ Esta Lei entrarA cm vigor trinta dias apbs a sua publicaçào, re· 
vog11das as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Uem 8: 

Votaçào, cm primeiro turno (apreciaçil.o preliminar da consti· 
tucionulidadc, nos termos do art. 296, do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1979, do Senador Orestes Quér
ciu, que isenta do Imposto de Renda o 13~ salário, tendo 

PARECER, sob n• 239, de 1979, da Comissl\o: 
-de Con•tllultlo e Justiça, pela incon>titucionalidadc. 

Em votílçUo o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Rcjeiwdo. 
A matéria serâ remetida uo Arquivo. 

E o segulnre o projero rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 72, DE 1979 

h•nll do lmpo•to de Rendo o 13•-saiArlo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica isenta da incidência do Imposto de Renda a Gratificação 
de Natal institulda pela Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962. 

Art. 2~ Esta Lei entrará cm vigor no cxcrclcio seguinte ao de sua a pro· 
vação, 

Arl. 3~ Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 3, 
de 1979 (n• 5.483, de 1978, nu Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que di>põc sobre n Política Nacional 
de Irrigação, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 285 a 289, de 1979, das Comissões: 
-de Constltulçio e Justiço, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade; 
-de Assuntos RealonaJa, favorâvel; 
- de A&rladtura, [avorâvcl; 
-de Economia, favor lavei ao projeto, com as emendas de n~s I 

a 9-CE, que apresenta, c voto vencido do Senador Milton Cabral; c 
- de Finanças, favorável. 

A Presidência esclarece que, embora o parecer do Relator na Comissão 
de Economia tenha concluldo pela apresentação de 16 emendas, as de n•s 10 
a 16 não foram aprovadas pela Comissão, scndo,assim, consideradas incxis· 
tentes, nos termos do disposto no art. 144, item I, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto c as emendas. 
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Bcnevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀ.O DO ORADOR, SERÃ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE: 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com n palavra o nobre Se· 
nador José Uns. 

O SR. JOSt LINS (ARENA- CE. Para discutir o projeto. Sem revi
silo do orador.) -Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

E bem recente, no Brasil, a ênfase que se vem dando h necessidade de 
definir os aspectos jurídicos da irrigaçào, havendo o tema sido relegado, até 
agora, a plano secundário, seja pela inexistência de disposições legais orgàni· 
cus, seja pela complexidade c implicações dessa matéria. 

Por certo, o pouco uso da irrigaçllo pela agricultura nacional, seja por 
parte da iniciativa privada, que quase s6 a utiliza cm algumas Arcas do sul do 
IPafs; seja através do sctor pCiblico, que sb agora cogita desse processo como 
fator indispensàvel ao desenvolvimento rural, fez com que se considerassem 
desnecessários a institucionalização c o disciplinamento jurfdico dessa ativi· 
da de. 

Dessa maneira, a irrigação vem sendo regulada no ilmbito das leis de 
Direito privado, nu condiçllo de problema emergente da utilização da âgua 
pelos proprietários de terras, sendo bem recente a intervenção do Poder 
Público na rcgulnriznçilo do aproveitamento da âgua para fins agrlcolas. 

O Código de i\guas, baixado pelo Decreto n' 24.643, de lO de julho de 
1934, constituiu um marco importantíssimo na sistematização do direito de 
águas no Brasil. embora pouco, muito pouco, disponha sobre irrigaçllo, 
voltando-se quase que inteiramente ao objetivo de possibilitar, ao Poder 
PCiblico, "'controlar c incentivar o aproveitamento industrial das ltguas", 
consoante estlt explicito no próprio preQmbulo do mencionado Decreto n~ 
24.643, de 1934. 

Mais recentemente, a Lei n• 4.593, de 29 de dezembro de 1964, nilu ob>· 
tunte se refina hs desapropriações pura a cx.ccuçno de obrus de combate às se· 
cus do Nordeste, contém vllrios dispositivos voltados pura u irriguçlto c, cm 
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que pese sua destinação dirigida ao polfgono das secas, empresta cur6tcr 
publicfstico à atividude de irriguçho, permitindo a intervenção do Poder 
PtJblico no sctor, nu medida cm que lhe atribui u rculizaçl'to de projetas e 
obras com vistas à agricultura irrigada. 

A partir du edição do Decreto-lei n• 200, de 1967, que inclui u irrigação 
na !uca de compctCncia do Ministério do Interior, surgiu a necessidade de lei 
especifica sobre a matéria, permitindo a promoção do desenvolvimento da 
agricultura irrigada. 

O Projeto de Lei n• 5.483, de 1978, representa o esforço coordenado do 
Ministério do Interior com u Secretaria de Planejamento da Presidéncia da 
República c com os Ministérios das· Minas c Energia, da Agricultura, da 
Saúde c da Fazenda, além da colaboração das Superintendéncias de Desen
volvimento Regional, do DNOCS, DNOS e CODEVASF. 

Por outro lado, o Projeto resguarda os principias consagrados pelo Có
digo de Àguas c pelo Estatuto da Terra, consolidando disposições legais vi
gentes c enfatizando a função social c a utilidade pública da água c das solos 
irrigáveis. 

Do ponto de vista jurídico, o projeto irá propiciar os meios institucio
nais necessários ao desenvolvimento da irrigaçllo, preenchendo uma lacuna 
há muito reclamada pelos brgl!os públicos incumbidos da impluntaçllo dessa 
atividadc no meio rural brasileiro. 

Aspecto Agrícola. 
Quanto ao mérito é desncccssârio enfatizar o papel que a irrigação de

sempenhará, cada vez com mais ênfase, no mundo. 
O Brasil, a médio c longo prazos, podcrà desempenhar um papel de des

taque no combate à fome, graças às suas imensas àreas de terras agricultâvcis 
c, cm grande parte, irrigâvcis, as quais ainda aguardam a sua utilização ra
cional. 

Nosso Pais desfruta de amplas alternativas c po!isibilidades, niio só de se 
tornar auto-suficiente cm produtos agropeculirios, tanto in natura como "in
dustrializados", mas também de forn·cccr alimentos c matérias-primas de 
origem rural a outros pafscs, cm quantidade c qualidade compatfveis com as 
exigências do mercado internacional. 

Do vasto tcrritbrio brasileiro, sabe-se que, atualmcntc, são utilizados 
apenas 24%, ou seja, cerca de 200 milhões de hcctares,·com baixos índices de 
produtividade, dos quais 50 milhões de hectares explorados com agricultura 
e I 50 milhões de hectares com pecuária. 

Estima-se que, atualmcnte, no Brasil, apenas 400 mil hectares estão sen
do utilizados com agricultura irrigada, o que representa apenas 0,5% do total 
dus terras exploradas com fins agropccultrios c cerca de 1,8% da Arca total 
cultivada no Pais, Essa cifra, mesmo insignificante, representa um grande es
forço conjunto da iniciativa privada c dos governos federal c estaduais. 

O potencial brasileiro de terras irrigl!.vcis é porém imenso. Lcvantamcn· 
tos recentes estimam em 30 milhões de hectares a potencialidade de vltrzcas 
irrigâvcis no Brasil, ainda sem aproveitamento definido. 

Esse potencial, segundo estimativas preliminares, cstl!. assim distribuído 
regionalmente: SI% na Região Norte, 25% na Regiiio Centro-Oeste, 17% na 
Região Nordeste, S% na Região Sudeste c 2% na Região Sul. 

Em muitos pafses, além das terras, um outro fator reconhecido como Ji. 
mitantc para o desenvolvimento da agricultura irrigada é, sem dúvida algu
ma, a âguu, a qual é abundante no Brasil - tant~ s?b? aspecto ~c àguas su
perficiais como subterrâneas-, graças à prcd~mmunc1n de .con~lçàcs cdofo
climúticas fuvorl!.vcis c à existência de um conJunto de bac1as h1drogrúncas, 
que constituem, cm vcrdudc, um dos maiores complexos nqUifcros do globo. 

Experiências no mundo c nas v li. rins regiões brasilci~as t~m revelada que 
u agricultura irrigada responde prontamente c com cficu:nc1a uos esforços c 
investimentos despendidos, pois a produtividade é sempre multiplicuda c o 
número de sufrusjano é freqUentemente dobrado ou triplicado. 

Com terra c àgun diSponíveis, alindas a uma tecnologia adequada, pode 
o Brasil emergir como um grande produtor de nlirncntos c de culturas indus
triais através da irrigaçllo. 

Aspecto de relevância ligóidO b. irriguçüo é o q~c se refere ~o novo encar
go que a agricultura ~s.sume hoje pcru.nt~ a h~mamd~~e, que e. o de forncc~r 
energia pura substituir os combustlve1s lóssc1s, permltmdo uss1n:' dar conh
nuidndc 110 progresso humano, mesmo quando esses combustlVc\S tenham se 

esgotado. . . . . . · · d 
Purticulurmcntc pura o Nordeste br~sllcuo, u 1mgaci'l.o c uma atiVI~U _e 

que requer mais do que uma simples ucc\tnÇi\o,, tanto do!l podere~ constitUI~ 
do!<. quanto du própri11 comunidade ~or.qu:: 1111 clu se faz ~sscncml, ni'w ~l) 
como meio de dcsc:nvolvirncnto econonuco c bcm-estar soc1al, mas como Iii· 
tor vitul para viubilh:ur o desenvolvimento lluqudu grande rcgil1o. 

Ali sua contribuiçiio transcende aos limites da atividade pura~ simples 
do sctor agrícola. Sua presença pode innucnciar a formação de um novo am
biente cultural, a reorganizaçilo das comunidadCs rurais, c do setor agroin· 
dustrial, transformando totalmente a vida nas àrcas mais afctas pelas intem
péries climàticas. 

Para se ter uma idéia da infLuência que tcrll. a irrigação no Nordeste bra
sileiro, basta citnr que 500 mil hectares irrigados na rcgiilo podem produzir 
mais, c com mais segurança, do que toda a ll.rca ali cultivada atualmentc. No 
entanto 500 mil hectares nada representam cm termos de objctivo. Na rcali· 
dadc, pafses como o México e u Espanha já dispõem de mais de 5 milhões de 
hectares irrigados, c países como a Argentina dispõe de 2 milhões de hectares 
c o Chile de mais de I milhão c meio de hectares. 

Quanto ao mérito, cm geral, do projeto cm anl!.lise, devemos observar 
que,, a nosso ver, toda a agricultura do mundo tende a se transformar cm 
agricultura irrigada, ganhando cada vez mais o ritmo dos processos contí· 
nuas de produçilo. Em um mundo cuja população cresce explosivamente, já 
não se compreende que as ârcas destinadas à produção de alimentos ou mcs· 
mo a outras culturas permaneçam por meses improdutivas, oferecendo suas 
safras apenas nos meses de chuva. 

No que tange ao Nordeste brasileiro c quanto aos problemas levantados 
pelos nobre Senadores Mauro Bcncvidcs, Marcos Freire c Dinarte Mariz, 
entendo, Sr. Presidente, que devo estender o meu apelo ao Ministro Mário 
Andrcauu, no sentido nilo apenas de que autorize a revisão das tabelas de 
desapropriação de tempos cm tempos, mas que autorize ou baixe normas 
para que essas tabelas sejam elaboradas de modo específico c tempestivo 
para cada projeto, de modo que se atenda aos reclamos da justiça social, que 
é o objctivo fundamental da Lei de Irrigação 

Quanto à questão levantada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso c 
coadjuvado pelo nosso nobre colega Marcos Freire, de que hã necessidade 
de um plancjamcnto global dos recursos hídricos, não tenho dúvida de 
apoiar também este pensamento, mas esclareço a S. Ex•s que, na realidade, 
no âmbito do Ministério do Interior, existe um órgão denominado Coordc
nução de Recursos de Sol c Agua, cujo objctivo é exatamcnte esse, c, a nível 
nacional, compete ao DNAEE ditar toda a politica de aproveitamento das 
águas de um modo integrado, cm todo o território nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço, portanto, a atenção de todos os 
meus pares c, junto a esta atenção, peço que aprovemos este projeto, cujo 
objctivo é de grande alcance para o Brasil c, principalmente, para regiões 
pobres, dcsassistidas c necessitadas do apoio deste projeto, como o Nordeste 
brasileiro. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. · ' 

OSR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pura discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Considero este projeto de lei de alta significação para o Brasil. Mas, no 
meu modo de entender, deveria ser um projeto regional c não nacional. Eu 
explico, Sr. Presidente: a estação de chuvas, no Sudeste c no Sul, se inicia cn· 
tre setembro e outubro. Oito meses depois, se não' estll. mais caindo chuva, 
pelo menos geada c garoa ainda estão caindo. Entiio, temos, aqui no Sul c no 
Sudeste, de 8 a 9 meses de chuva, ao passo que, no Nordeste, quando chove, 
temos no m!!.ximo três meses de chuvas c trê~ meses de chuvas intercaladas: 
chove um dia c oito não. 

O projeto de irrigação, no Brasil, num pufs onde o dinheiro é pouco, de
veria ser prioritário. Nl'lo entendo um projeto de irrigação nacional, quando, 
se conseguíssemos numcrârio pura 20% das terras irrigáveis do Nordeste, 
serfumos o maior produtor de irrigação do mundo. Se co~scgufsscmos di· 
nhciro para irrigar 20% das terras do Nordeste, seríamos o Pu!s com mais 
terras irrigadas, no mundo. 

Segundo: o Nordeste tem sol os doze meses do uno c o soll: essencial!\ 
irriguçi10. O Nordeste tem solos excepcionais. Enfim, com o Nordeste irriga .. 
do, scrfuml"lS o celeiro do mundo. 

Oru, se: temos, na Nordeste, condições excepcionais para a irrigação, se 
temos solos fertilf~simos, temos, portanto, todas as condições de produzir. 
Mas produzir ntlo c:rn termos de produtividndc, ni'to; produzir cm termos de 
safras. Podemos colher quatro safras no mesmo roçudo, na Nordeste, dc~de 



JK4H Qulnha-felru 21 DI AR IO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio 11) Junho de 1979 

~~--------------------------------------------------------------~~~J 
que irrigado. Temos feijão que produz em 60 dius. Enti'to, podemos ter, nú 
Nordeste, quatro colheitas de cereais: de fcijilo, milho ou urroz, no mc.-.mo 
terreno, porque as nossas terras siio ociosas. Não se trata de terra ociosa nos 
anm de seca; são ociosas nos anos de inverno. Chove fevereiro, março, abril 
e cubou o inverno. As terras passam junho, julho, agosto, setembro, ou
tubro, novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro; nove meses ociosas, por· 
que não chove. Terras excepcionais, 

Estou de ucordo com o projeto. Agora, considero inoportuno ele ser um 
projeto abrangente: Plano Nacional de Irrigação, quando devia ser Projeto 
Regional de Irrigação ou, então, dentro desse ptojcto, dar-se prioridade para 
o Nordeste, pelo menos, no que diz respeito aos projetas do Governo. Se o 
particular quer fazer, sem ajuda do Governo, no Sul ou Sudeste, raça; mas, o 
particular só teria a ajuda do Governo Federal se o projeto de irrigação fosse 
no Nordeste, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer, Sena
dor José Lins. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Nobre Senador Agcnor Maria, 
·uma informaçilo para V, Ex•: primeiro, no Rio Grande do Sul, a área irri
gada pelo Governo, nilo equivalente talvez a 1/3 do quejfl temos no Nordes
te. A açilo di reta do Governo no Rio Grande do Sul tem sido muito limitada. 
Hoje, o Rio Grande do Sul deve ter mais de 350 mil hectares irrigados, mas 
todos por iniciativa privada. Por outro lado, concordo com V, Ex• cm que a 
irrigação deve ser utilizada, prioritariamente, no Nordeste brasileiro. E, 
aliás, o que preconiza o projeto em discussão. Veja V. Ex•, no art. i', item:!, 
podemos ler: .. A poUtica de irrigação tem como objctivo: estímulo c segu
rança às atividadcs agropecuárias, prioritariamente nas regiões sujeitas a 
condições climáticas adversas". 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, primei
ro que a irrigação no Rio Grande do Sul teve juros subsidiados, empréstimos 
a longo prazo c posso dizer a V, Ex•: 90% do arroz produzido no Rio Gran
de do Sul silo de terras irrigadas. 

O Sr. JoM Llns (ARENA - CE) - Pelos particulares. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pelos particulares, com a 
ajuda de dinheiro a longo prazo e a juros subsidiados pelo Governo. No 
Nordeste não tivemos isso não. 

O Sr. JoM Llns (ARENA- CE)- Os empréstimos normais. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Segundo, posso dizer a 
V. Ex• que o nobre Senador Marcos Freire, na realidade, através de suas 
.emendas, dava obrigação. Mas, eles não tinham nenhuma obrigação. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Não é imperativo, na verdade. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O plano é abrangente, c o 
que nbs, do Nordeste, teremos que ver é o seguinte: digo, confesso c acredito 
na boa-vontade do Ministro Múrio Andreazza. S. Ex• está imbuldo dos me
lllores propósitos. Mas, amanhã ou depois, S. Ex• sai c o Nordeste continua 
c esse projeto continuarA. Nós, no Nordeste, somos obrigados a não confiar 
mais cm ninguém. Temos que aproveitar essa .. deixa" c amarrar tudo o que 
for necessário em beneficio do Nordeste. Porque nào é passivei, Senador, 
que o Nordeste continue sendo o primo pobre, o primo desgraçado deste 
País. 

Na realidade, ni'to somos nada disso. 
O Sr. JoM Llns(ARENA- CE)- Estou de pleno acordo com V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O que exportamos para o 
I exterior cm tungstênio, em algodi'to fibroso, em cera de curnaúba, cm ma
mona, cm babaçu, em cacau, em tudo, enfim, para ser mais claro, se o No r· 
deste fosse um Pufs estaríamos na OPEP, porque produzimos petróleo acima 
do que consumimos. Esta é a realidade. No entanto, quem se cria uqui no Sul 
acha que o nosdestino é miserâvel. 

A concepção de muita gente de Suo Paulo, do Paran6, é de que o no r· 
destino é um desgraçado, Ele está vivo porque deram esmola paru que o 
Nordeste não morresse. E preciso acabar com isto, porque o Nordeste é tllo 
ou mais rico do que o resto do Pais. Sim, porque o valor do petróleo~ cnor· 
me e nós temos petróleo, algodito fibroso, cera de carnuúba. 

Vou até o ponto de dizer o seguinte: o Sul produz ulgodllo, mus nunca 
conseguiu produzir ulgod!lo fibroso, porque nno tem condições puru isto
V, Ex• snbc disto, porque é um técnico. O Sul produz mnmonn, mas o teor 
do oléo Ue mumonn do Sul nilo chcgu nem perto do teor do óleo de mumonu 
dH Bahia. 

Est:~ é a realidade que precisa ser patentcnda nu Casu do povo. E preciso 
que.: .~e diga que n1\o prc:ci . .:.amos de esmola, mas dejustiçu. E é umn injustiça 
dur prioridade a pluno de irrigação para o Sul, quando o Sul ni'lo tem neccs· 
sidade disto. Tem sim, o Nordeste. 

O Sr. Morcoo Freire (M DB - PE)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois nuo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nào é por acaso que é 16 qucse lo· 
caliza o Poligono das Secas c ni\o no Sul do Pais. Agora, V, Ex•, por cxcm· 
pio, quando rala no Programa Regional de Irrigação. Na minha emenda, de 
n' ,3, eu me preocupava nilo apenas com a elaboraçi'to desse Programa Re· 
gional, mas eu me preocupava também que esse programa ficasse 11 cargo do 
órgão de desenvolvimento da região. Aquela rcgillo que comportasse um 
programa regional ds: irrigação deveria ser elaborado pelos próprios técnicos 
do órgão desenvolvimcntista c nilo apenaS pelos órgllos técnicos. Eu procu· 
rava democratizar ao m!l.ximo, inclusive:, assegurando a participação dos ór
gi\os da administração pública federal, estadual c municipal, bem como os 
grupos sociais com interesses económicos vinculados à matéria. Porque, V. 
Ex• sabe, há homens do interior que conhecem muito mais do que muito té· 
nico- pode', talvez, até não saber explicar; pode, talvez, não saber as (brmu· 
las. Mas tem aquela vivência, o famoso saber da experiência feita, Entl't.o, cu 
procurava democratizar, que o plano regional fosse rcito lá, no próprio No r· 
deste, na SUDENE, com a equipe valorosa que temos de técnicos da SUDE· 
NE - e o Senador José Lins, sem dCavida, testemunhará isso- infclizmen· 
te tilo mal remunerada, aquinhoada. Mas, tem um ideal. A SUDENE, ape
sar de tudo, ainda é um ideal do nordestino. ConseqUentemente, era uma 
maneira até de fortalecer o Nordeste. Tudo que se disser a respeito do dcscn· 
volvimcnto do Nordeste cabe dentro da SUDENE. Isto deveria ser uma má
xima, porque, sem isso, a SUDENE não é o que tem de ser o que é pela lei, 
nilo é aquilo a que se propõs, que é exatamcnte o de ser o órgào de planeja
mento do desenvolvimento regional, de coordenação, até mesmo de todos os 
investimentos públicos no Nordeste. Mas isso acabou. Acabou, cxatamcnte, 
porque desprestigiaram a SUDENE, en[raqucceram a SUDENE, tiraram 
os recursos da SUDENE, desviaram os recursos do Nordeste, então, a SU
DENE quase que se resumiu a brgilo aprovador de projetes. Portanto, a mi
nha emenda- se V. Ex• me permite- mostra a preocupação que tive, vol· 
tada toda ela para a dercsa do Nordeste c dos seus órgãos dcsenvolvimcntis· 
tas. Mas, Senador Agcnor Maria, ou o Governo, realmente, estll imbuído, 
agora, da convicção de que é preciso resolver o problema do Nordeste, ou 
então ele parte para uma reformulação total da politica de desenvolvimento 
do Nordeste, Quanto aO setor industrial, sabemos que a industrializaç~o que 
houve là somente agrav6u o problema de concentraçlo de renda: o que se fez 
foi acabar com o cmprésãrio regional; hoje, 70% do capital que lá cstã é de 
fora, é extra-regional, vem do sul, vem do estrangeiro. Então, o Governo 
precisa é entrar na reformulação da economia agrària, mas com vontade, 
para valer. O Banco Mundial-nilo é o MDB, nilo é a Oposição, não é o Sc
lnador Marcos Freire - o Banco Mundial jà disse que esses programas 
agrários nllo foram ao cerne do problema; que precisava ser feita a reforma 

I agrária. E nilo se diga: "Vai desmantelar a produção do Pais!" Nada disso! 
Que se pegue os 70% das terras sem utilização do Nordeste c que estilo nas 
mãos de latifundi6rios. Portanto, Ex•, h6 solução para os problemas do Nor
deste, o que nllo existe é o que afirmei no meu discurso, é falta de decisão 
politica. Congratulo-me, portanto, com V, Ex• E nossa sina continuar lutan
do, aqui, cmbo:a saibamos dn guilhotina em relação a todas nossas cmcn· 
das. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Marcos Freire, 
acho que o Senador José Lins pode conversar com o Ministro do Interior. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- S. Ex• jfl o [ez, c não foi bem suce
dido. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nilo, a respeito de determi
nadas emendas que V. Ext apresentou, a fim de que elas sejam mantidas. E 
quero lembrar aqui o seguinte: o poder de barganha do Nordeste é muito pe· 
qucno. ll tilo limitado o poder de barganha do Nordeste que a nossa SU
O ENE foi esvuziadu. E fÕi esvaziada pOru qué? Pura não tef condiç~cs de \u
tnr pelo Nordeste. O esvaziamento dn SUDENE nllo foi nndn mais nudu me· 
nos do que ela ficar sem condições de lutar pelo Nordeste. A SUDENE, que 
cru o árgiio subordinado h Prcsidênciu da República, com forçn total, deixou 
de ser por quê'! Pura que nào tivesse condiçõc!: de soerguer aquela regi11o. O 
Sennllor José Uns 5ubr: disso. O Senudor José Lins sabe que se deixur ulguma 
brecha, nL-sse projeto, é lógico que o sul vai ter muito mnis condiç~cs llc pu-
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xar para ele do que deixar ir para o norte. E dentro desses considerandos, 
dentro do sofrimento, das amarguras que vimos atravessando que não pode
mos confiar mais. 

Então, é importante que nós que vamos aprovur esse projeto, nóS que:: 
na oportunidade estamos tendo todas as condições, até de ordem psicol6g.icn 
pura uprovfi-lo, aprovemos, mas dando ao Nordeste as prioridades que se· 
jam necessárias dar, amarrando, segundo as emendas do Senador Marco!> 
Freire, determinadas condições que possamos, realmente, contar com elas já 
agora com o Ministro Mário Andreazza c com o futuro ministro, porque 
ninguém sabe se o outro ministro terá a boa vontade de que este está possuí· 
do. 

O Sr. Jo!iÓ Lln• (ARENA- CE)- Permite V. Ex• unt aparte? 

O SR. AGENOR MARiA (MDB- RNj - Co.; prazer. 

O Sr. Jooé Lln• (ARENA- CE)- Um esclarecimento, nobre Senador 
Agenor Maria, sobre um problema levantado pelo Senador Marcos Freire. 
Estou de pleno c absoluto acordo com o pensamento de V, Ex•s que precisa
mos de uma politica muito mais agressiva p&ra o desenvolvimento do Nor
deste. Concordo também cm que depois da criação do Ministério do Planc
jamc:nto, a SUDENE foi esvaziada cm suas atribuições, embora, cm termos 
de investimento, não tenhamos ficado aquém dos períodos anteriores. Mas, 
quanto ao problema especifico levantado pelo Senador Marcos Freire, de 
que deveria ser atribuída à Superintendência de Desenvolvimento Regional 
autorização para elaborar os planos regionais, quero dizer a V. Ex• que a lei 
é c\aríssima, o projeto e claro quanto a isso. No seu art. 7', o projeto reza: 

"Art. 7' Os programas de irrigação serão consolidados c 
coOrdenados, a nível regional, pelas Superintendências de Desen
volvimento Regional. 

Parágrafo único. A elaboração c execuçào dos programas de 
irrigaçilo, fora da ãrca de atuação das Superintendências de Desen
volvimento Regional, serão coordenadas dirctamcnte pelo Minis
tério do Interior." 

V é-se, então, que o' objctivo do Senador Marcos Freire, que é essencial, 
jll está expresso no projeto. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O Ministério do Interior 
não é regional, é nacional. A SUDENE é regional, mas o Ministério do ln te· 
rior não é. 

O Sr.Jooé Llns (ARENA- CE)- Mas, note bem, acho que V. Ex• cn· 
tendeu bem o que falei. O artigo é extremamente claro c atribui à Superinten
dência de Desenvolvimento Regional o papel de elaboradora dos planos de 
desenvolvimentos regionais. 

O SR. AGENOR MARIA {MDB- RN)- Senador José Lins, quero 
dizer a V. Ex• o seguinte: Aluminio, por exemplo, nós temos alumínio de· 
mais no Norte, c temos no Norte, junto ao alumínio, a energia. O Ministro 
Ccsar Cais chamou-me, um dia desses, para tomar café com ele, pela ma· 
nhã, c disse-me o seguinte: Senador, cu não vou permitir que o Rio de Janei
ro fique com a industrialização de um alumínio que ele não tem, dependen
do de uma energia que ele não possui. Disse a S. Ex• que me mandasse o rela
tório, porque cu estaria pronto para, da Tribuna do Senado, defender o Nor
te, com o seu alumínio c a sua energia. Li, hâ três dias, que o Sr. Ministro 
recuou, pois scrã implantado o plano no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o 
Rio de Janeiro tem poder de barganha. E 16, o Norte, também do nosso Prc· 
sidcntc desta tarde, Senador Gabriel Hermes, não tem, infelizmente. 

O Sr. josé Llns (ARENA -CE) - Permite, V. Ex•? 

O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN) - Com o maior prazer. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Esse é um outro ponto csscndul. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- E um exemplo; cu quis 
exemplificar, pura que V, Ex• sentisse bem o problema. ' 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas, nobre Senador Agcnor Mu· 
riu, tenho a impressho de que n nossa missD.o deve ser de reivindicar os pro
gramas c os recursos ncccss6.rios ao desenvolvimento do Nordeste, Isso não 
nos obriga u estar contra u implantuçilo de um projeto de ulumfnio no Rio de 
J1mciro. 

O SR. AGENOR MARiA (M DB - RN)- Não estou contru nada, 
:1pcnus dei um exemplo, 

O Sr. José Lht.• (ARENA- CE)- Quero informar u V, Ex• que o pro· 
grama de mstulaçi\o de novas unidades de produção de nlumfnio, no Pufs, 

para satisfazer as necessidades nacionais, deve contemplar uma produçào 
udicional de 600.000 toneladas desse metal. Ora, a unid~de a ser aprovitda 
para o Rio de Janeiro, isto é, o projeto da V ALESUL, é: de apenas 85.000 to
neladas. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- E o que disse o Ministro. 

O Sr. Jo,.; Lln• (ARENA- CE)- Por outro lado, hú um projeto para 
o Nordeste brasileiro, o da ALUNORTE, de 100.000 toneladas, cuja apro
vação devemos ao Presidente Geiscl, que prestigiou uma iniciativa nossa na 
SUDENE, a pelo qual' temos que lutar. O projeto do Rio de Janeiro, pode e 
deve ser impluntado, contanto que seja implementado, também, o Projeto 
nor.destino. 

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

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José lins, lembrei 
a V. Ex• c à Casa o que o Ministro Ccsar Cais me disse, que não via rcntabi
lidad~ na implanta';~~ de urn projeto no Rio de Janeiro, pois lá não tinha 
alumínio nem tinha energia. No cntan.to, o Rio de Janeiro conseguiu a apro
vação desse projeto, O que cu quis foi ilustrar o argumento de que o Sul tem 
poder de barganha e nós nào temos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.) 
-Nobre Senador Agcnor Maria, sinceramente, se cu estivesse no plenário 
estaria ajudando a V. Ex•, c acredito até que precisamos trabalhar muito nas 
batalhas desse tipo. Mas, lamentavelmente, somos escravos do Regimento e 
eu pediria a colaboraçào de V, Ex•. 

OSR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a V, Ex•, 
Sr. Presidente. Concluirei após o aparte do Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Apenas para me contrapor ao pc· 
núltimo aparte do Senador José Lins, quando S. Ex• tentou rcfugar a minha 
emenda, quando disse que no art. 7' jâ estava estabelecido que os programas 
de irrigação serão consolidados c coordenados, a nível regional, pela Supe
rintendência do Desenvolvimento Regional, e automaticamente a minha 
emenda era dcspiciendu, desnecessária. 

O Sr. Jooé Uns (ARENA- CE)- Pode ler o parâgrafo 6nico, tam· 
bém, Senador Marcos Freire? 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Pois nlio. 

..A elaboração c exccucào dos programas de irrigação, fora" 
- portanto,jâ não é o caso- "da área das Supcrintcndéncins ... '' 

O Sr. Jooé Llns {ARENA- CE) -Isso significa que dentro da ãrca .. . 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Dentro da ãrca, cstâ no art. 7•: 

"Os programas de irrigaçào serão consolidados c coordena
dos, a nível regional, pelas Superintendéncias de Desenvolvimento 
Regional.'' 

Aqui, cuida da área, lã, fora da ãrca. Portanto, a poHtrca não restringia 
isso, e a minha emenda é diferente, porque aqui fala que serão consolidados 
e coordenados, o que é diferente. O que cu estabelecia era: os programas re· .. 
gionais c sub-regionais de irrigação serão elaborados c coordenados. E difc· 
rente. 

O Sr. Jooé Llns (ARENA- CE)- E por isso que pedi a V. Ex• lesse o 
parágrafo. Como o parágrafo faz parte do artigo, é evidente que a elabo
ração dos projetes, a nível regional, devcrâ ser da alçada da Superintendén
cia. 

O Sr. Marcos Freire {MDB- PE)- Mas, Ex•, cu não tenho esse cn· 
tcndimcnto. O entendimento é cxatamcntc o inverso. Fora da área, ele faz o 
disciplinamento c, dentro das !Lreas, faz outro c estabelece apenas a consoli· 
dação c coordenação. E por consolidaçilo c coordenação, não podemos en
tender elaboração. No que se refere ao problema desses empreendimentos de 
capital de vulto, isso é outro problema pelo qual cu me tenho batido aqui 
nesta Casa. Nilo pode continuar o Norte c o Nordeste sendo preteridos dos 
grandes programas de investimento neste Pais. Os grandes investimentos de 
capital, sejam pClblicos, sejam Privados, desde que beneficiados pelos incenti· 
vos fiscais ou financeiros do Governá, têm, desde qu-e tenham indiferença lo· 
cucionu\, que ser colocados nus regiões pobres deste Pafs, a nilo ser quando, 
por questões locais, determinadas indústrias precisam ser localizadas mesmo 
no Centro-Sul. Mns V, Ex• upre.~entou um exemplo que, segundo o dcpoi· 
mento que lhe deu o próprio Ministro, era exutamcnte o inverso. E, apcsur 
disso, o Norte foi preterido. Eu jfi propus aqui que se estabelecesse obriga to· 
ri11mcnte pcrcentuni~t. H!l o Programa Nucionul do Àlcon\, h!1 o Programa' 
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das Ferrovias, hfl• os empréstimos do BNDE. Por que não se estabelece um 
pcrcentual mínimo de tudo isto para ir para u região pobre? Portanto, prcci· 
sa haver um imperativo de regionalização nos orçamentos da União e nos 
grandes programas de investimento de capital deste Pa!s, para que o Sul não 
seja o grande beneficiA rio c para que se possa, então, tentar enfrentar o 
problema das desigualdades regionais. Perdoe-me V. Ex• o aparte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a V. Ex•, 
mas devo dizer o seguinte: o Norte tem, na pessoa do Senador Gabriel Her· 
mes, um batalhador incansável cm defesa dos seus direitos, mas, infclizmen· 
te, apesar de o próprio Ministro estar interessado no problema nado canse· 
guiu, porque forças maiores levaram para o Rio de Janeiro o projeto. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte? (Asscn· 
timento do orador). Não levaram. O projeto é originariamente do Rio de Ja· 
nciro. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, estamos no 
linal da sessão. O tempo de V. Ex• está esgotando-se. Chamo a atenção de V. 
Ex• para o fato de que haverá sessão extraordinária às 18 horas c 30 minutos. 
Peço que V. Ex• colabore. 

O SR.AGENOR MARIA(MDB- RN)- Vou concluir,dizcndo o se· 
guinte: cstou de acordo com o projeto. Mas acho, Sr. Prcsidcntc, Srs. Sena· 
dores, que o Nordeste precisa ter prioridade absoluta dentro deste projeto. 
porque, no Nordcstc, como acabei de dizer, chove no máximo três vezes ao 
ano, enquanto, aqui, no Sul, Sudeste c no Centro-Oeste começa a chover de 
setembro a outubro, e, ademais, quando não está chovendo, está caindo gen· 
da. Entüo, há necessidade premente de irrigação no Nordeste. 

Mas, se nüo houver dentro do projeto determinados condicionamentos, 
o dinheiro ser!! muito mais jogado para o Sul e Sudeste do que para o Nor· 
deste. Digo isso porque quando criaram a SUDENE o objetivo era enqua· 
drar o Nordeste dentro de sua realidade, desde a Bahia ao Ceará e o que 
acontece, agoru, ê o seguinte: está Minas Gerais quase toda dentro da SU· 
DENE. Pulverizaram todas as verbas da SUDENE o do Nordeste, a si
tuação agora é el=ta. 

Sr. Presidente, agradeço a deferência da Mesa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Continuam cm discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem queira prossegui-la, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, sem preju!zo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 

t o .feguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• ~. OF. 1979 
( N• 5.4113/78, na Cosa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da Rep1íblica 

Dispõe sobre a Polítlcu Nocional d.: lrriguçii.o, c dá outras pro· 
~idêntl1s. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPlTUl.O 
Da PoUtit":J !\.,, :~., ... ,! ·:1t· 1.rriguçào 

Art. 19 A Política Nacional .i1· :"::·.;.~'l tem :.:c,n• :.,~·::·,.J o apro· 
vcitumcnto racional de recursos uc: :i~.:.1:j ,.·!r.·i paw J 1:1•·· ·:,,;;:c pcscn· 
volvimento da agricultura irrig1..da, .. ; ... : ,;id1:·: os scgJ;:~Ii · ;•..;:atulados bá· 
sicos: 

1- preemini:ncia da função :.).:1.1: ,. :1 .. :• ... de pública do uso da água e 
solos irrigáveis: 

ll- estímulo c maior segurança Us iilividadcs agropccuárius, priori· 
tar~am..:nte nas regiões sujcitas a condições clim:'.ltic:~s adversas: 

IIJ ~-promoção de ctrndições que possam ciC\'Ur a produçitll c ;1 pro· 
dutividllde agrícolas: 

IV- atuaçào principal ou supletiva do P\1dcr Pühlico 1111 clahoraçào, 
Jinanciarncnto, C:\t::CliÇ~ll, operaÇil.O, fl~çaJiz:u;~o C <ICOmpanh:UllCillO i.Jc prO• 
jc:cos t.le irrig:1çào. 

Art. ~·~ O aproveitamento de: :Jgua:. c solo~. para !ins de irrigaç:to, rege· 
~c pelas dispusiçôcs desta L c i c, no quc couber, pc:l:t lcgislaçüo :,obre úguu~. 

Parúgmfn único. O regime de uso de água~ c: solos, para lin., Jc ir ri· 
gaçJo, uhct.Jc~:crú aos .,c:guintcs principio .. : 

I- utililaçJu ra.:innal J>~~ .igua~ c suJw, irrig:ivci .. , alrtbuiuJu·\C p1 ion· 
dadc à utilintçJo que ~~~sc~urur maior hcncfkio .;ódu-c:conúrni.:u; 

11 _ planific.açào da utilização dos recursos hídricos e .de s.o~os ~e uni~ 
da de hidrográfica, mediante integraÇão com outros. pl~no~ sctona1s,, v1sando 
ao seu múltiplo aproveitamento c à sua adequada dJstnbUiçào; 

III - adoção de normas especiais para a definição da prioridude de: 
utilização da água, com a finalidade de atender às áreas .sujeitas a fcnô· 
menos climáticos peculiares; 

IV- dcliniçUo dos deveres dos concessionários e usuários .de água. 
objetiv~mdo a utili·tuçào racional dos sistemas de irrigação, segundo o inte· 
rcsse público e social; 

V- observância das normas de prevenção de endemias r~rais e de sal i· 
nização dos solos, bem como a preserv~çào do meio ambiente e da boa 
qualidade das águas. 

Art. JY Compete ao Podcr Executivo: 
I- estabelecer as diretrizcs da Politica Nacional de Irrigação; 
11- aprovar -o Plano Nacional de Irrigação; 
III- baixar normas referentes a créditos e incentivos, tendo em vista a 

execução do Plano NaCional de lrrisuçào. 

Art. 4Y Compete ao Ministério do Interior: 
I- elaborar o Plano Nacional de irrigação; 
II- baixar normus, objetivando o aproveitamento dos recursos hídri· 

cos destinados à irrigação: 
III- aprovaras proJtramàs resionais e sub-regionais dc irrigação; 
IV -lirmar acordos com entidades públicas ou privadas e organismos 

internacionais, visomdo à consecução dos objetivos da Politica Nacional de 
lrri8ação; 

V - cst:tbeleccr critérios para planejamento, execução, operaçào, fisca· 
lizaçilo e ilvalinçào de projetas de irrigação; 

VI- incentivar o desenvolvimento de programas estaduais e muni· 
cipais de irrigação c a implantaç:lo de projetas particulares: 

VIl- estabelecer normas c crit~rios para a Jixaçào das tarifas de água 
e pura o controle de sua aplicaç-lo. 

Art. 5~' São órgãos auxiliares do Ministério do Interior, pui'a a cxe· 
cuçào do Plano Nacional delrriga,ào: 

I -as autarquias de desenvolvimento regional ou sub-regional e outr~s 
entidades vinculadas ao Min:stério, de acordo com as respectivas atribui· 
ções legais, ou com as que lhe forem cometidas por delegação ou ato norma· 
tivo do Ministro de Estado do Interior: 

11- as empresas públicas ou sociedades de economia mista existentes 
ou que vierem a ser constituídas cm consonância com os objetivos desta lei; 

III- outras entidades públicas ou privadas, quando cm regime de con· 
vi:nio com o Minist-ério do Interior. 

CAPITULO 11 
Dos Programas de lrrlguçiio 

Art. 61' Programa de I rrigaçào i: o conjunto de uções que tenha por' 
finalidade o desenvolvimento sócio-econômico de determinada área do 
meio rum!, através da impluntaçào da agricultura irrigada. 

Art. 79 Os programas de irrigação serão consolidados c coordenud1lS, 
a nível regional, pelas Superintendências de Desenvolvimento Regionul. 

Par6grafo único. A elaboraçilo c execução dos programas de irri· 
gaçlo, fora da área de atuação das Superintendências de Desenvolvimento 
Regional, ser~o coordenadas dirctamente pclQ Minist~rio do Interior. 

CA P!TU LO III 

Dos Projeto!'~ d~ lrriJ:ncilo 

Art. R9 Os projetas de irri!_luçilo, para os efeitos dcstulci, s;)o público., 
ou privados. 

§ I~' Projetas PUblicas silo :Jqueles cuja infru-estrutura de irrip:açi\o C 
projetada, implantada c operadu, di reta ou indirelôlmentc, sob u resronsubi· 
lidadc do Poder Público. 

§~I> Projetas Privados sUo <lquclcs ~.:uja infr:t~cstruturu de irrigação é 
projctadu, impluntada c operada por particulare~. com ou sc:m in~.:cntivos do 
Poder Público. 

§ Jl> Os projetas rrivudo~. que pretendam beneliciar·NC de incentiVO~ 
do Poder Pl1hlico', dc:vc:ri\n ser :lll<.llis:ulos c aprovados peln Mini~térin do ln· 
terior. 

:\rt. I}V Os projctos rúhlicns de ITrigaçittl, a CilT!l-0 do Gt~\C:rnn Fe
Jcral. ~cr:1o clilhnro1dns, impl;tnlatlm c nrt:radtl~. di reta nu indirctamcntc. 
-;oh a rc-.p,msahiliU:Hic dn Mini~;tério do Interior. 
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--------------·-······· 
1\rt. 10. O Ministério do Interior podcrú colahnrar com o~ Govcrnm 

~st.aduai~ c rnunicipai~. na implcmcnta~·ào de ~eu~ prnjctm púhlicm de 
1rngac,:ào. 

Art. 11. O Poder E:-c;c:cutivo conceder:'! finunciamento~ ou estuhclcccro't 
linh:1~ de inccntivm aos projetas de irrigação que vierem a ser executados 
por iniciativa de empresas privadas, conpcrativn~ c produtores rurais iso· 
lados, desde que os re~pcclivo.~ projetas tenham sido aprovados pelo Minis· 
tério do Interior. 

SEÇ,\Q I 

Do Uso do Solo 

Arl. I~. Os projetas. públicos de irrigação serão localizadm, priori· 
tariamcntc, cm terras·do patrimõnio público, para esse fim reservadas ou 
adquiridas, · 

Art. 13. Nas áreas reservadas ou adquiridas, de que trata o artigo 
anterior, as tcm.1s agricultáveis serüo sempre destinadas à exploração inten· 
siva, agropecuúria ou agroindustrial, e divididas cm lotes de dimensões 
variáveis de :1cordo com a estrutura de produção projetada, observados os 
critérios estabelecidos pelo Ministí:rio do Interior, 

Par:'lgrafo único. Os lotes poderão ser alienados ou cedidos a irri· 
gantcs ou cooperativas, ou, ainda,, incorporados ao capital social de empre
sas ou socied~tdc~ civb, que tenham como objctivo a agricultura irrigada. 

Art. 14. As ói.reas do-s projetos de interesse social predominante serão 
divididas em lotes familiares. 

,\rl. 15. O lote familiar, cuja dimens~o deverá corresponder à área 
minima de produçJ.o capaz de assegurar a promoção económica e soci:tl do 
irrifwnte t: ~ua fJmi!ia, constitui.propriedade resolúvel c indivisível. de acor· 
do com esta lei. 

§ I~ Nó! hipótc!lt: cm que, falecido o proprietário, o lote familiar não 
caiba n:t meaçào do cõnjuge sobrevivenh: ou no quinhüo de um dos herdei· 
ro~. será escolhido dentre eies o administrador do lote, salvo se, preferindo 
extinguir a comunhão, o cõnjuge sobrevivente ou um dos herdeiros requerer 
:t respectiva adjudicação, repondo a diferença em dinheiro. 

§ ,:!11 A adjudicação, de que trata o parágrafo anterior, far·se·á, prefe
rencialmente. ao cônjuge sobrcYivente, seguindo·se, quanto aos herdeiros, 
por ordem de idade, dentre os domiciliados no lote familiar c com expe· 
riência crn irrigaçl0. 

§ 311 Ainda no caso de morte do irrigante, não ocorrendo qualquer das 
hipót.:scs previstas nos p:tr.jgrafos anteriores, procedcr·sc:-á à ·venda judicial, 
independentemente de rormalidadc de praça ou leilOo, pelo preço mínimo de 
avaliação, tendo preferência para a aqubiçào a entidade administradora do 
projeto de irrigação, ou a peSsoa por ela indicada. 

§ 411 A preferência asM~gurada no parágrafo anterior tamhém se aphca 
aos caso:l de transmissão inter ,.;,·os. 

Art. 16, Todas <IS obras e serviços C::\tCutadm no lote tc:rão seu custo 
incorporado ao valor da terra para efeito de cessilo de u:;o, alienação ou 
incorporação societária. 

Ar!. 17. r\s ãreas nlo irrigadas, interiores ou adjacentes a um Projeto 
de Irrigação, poderão ser consideradas como compreendidas no Projeto, pa· 
ra efeito de programaçüo da ·sua produção integrada.. de sequeiro e sob irri· 
gaçào. 

Art. 18. Em caso de aproveitamento, total ou parcial, nos projc:tos 
públicos de irrigação, d:t estrutura fundiária preexistente, os propric:tftrios 
das terras serüo considerados irrigantes, para os efeitos desta lei, desde que 
:llendam aos requisitos legais e aos objetiYOS dali respectivos projetas. 

SEÇÀO 11 

Do U•o do .l.gua 

Art. 19. t\ utilizuçJo de águas púhlicus, supc:rliciuis ou suhtúrâneas, 
para lins de irriBuçâo, ser:\ supc:r\lisionada, coordenada c fiscali1ada pelo 
Ministério do Interior. 

ParAgrafo Unico. O Ministério do Interior llrticular-se-á com os 
demais Minist~rios sctoriais, tendo em \lista uma adequada programação 
para o uso múltiplo das águas públicas. 

Art. 20. O uso das águas públicas para irriguçlo e utividadcs decor
rentes, por pcssous físicas ou jurldicas, dependerA de prévia concess3o ou au· 
torizaçilo do Minist~rio do Interior. 

ParAgrafo único. Os :nuais usuârios, que n?l.o di~ponham da conces
são ou autorilar;?l.o de que truta este urtigo, devertto obtê-las na forma u ser 
e!ltabclccidu cm regulamento,. 

Art. :!l. 1\ utililaç:io de águ:.s públi~:as, p:.r:. fin~ de img.u,:.lo c ativi· 
dadcs decorrente~. dcpcndcrá de rcmuncrilç:lo u ~cr fixad;t de acordo com :1 

sbtcm:J.ti~.:a estabelecida cm regulamento.· 
Art. :!~. A concc!!silo ou a autori1açilo de distribuição de água~ públl· 

cus, para lln!! de irrigação, extingue-se nas seguintes hipótt:!<!C~: 
I - abandono ou renúncia, de forma cxprcS!<!U ou tácita, du ~..:on~:es· 

~ionário ou autorilado; 
II - inadimplemcnto; 
III -caducidade; 
IV- poluição ou salinizaçi'lo das águas, com prejuízo~ de tcrceirlls; 
V- a critério do órgão ou entidade pública, quando comidcrar o u~o 

da :'lguâ inadequado pura utendcr às finalidades sócio·ecunõmica, do 
projeto de irrigação: 

VI- dissolução ou insolvência da entidade concc~!'lionária ou 
autorizada; 

VII- encampaçào. 
Parágrafo único. Nas hipóh:!lcs deste artigo, o ~linistêrio do Interior 

dará continuidadc à distribuição da água de modo a evitar prcjuiws aos 
irrigantcs, respondendo, o concessionário ou o autorizado, pelas pcrd:1:, c 
danos dc:corrcntcs da interrupção do fornecimento. 

SEÇ,\0 III 
Dlllnfru·Estrutura 

Art. 23. t\s obras e bcnfcitorias nos Projetas Públicos compreenderão: 
I- as infru·cstruturas de irrigação, de uso comum, voltudas para o 

apoio direto à produção, compreendendo barragens e diques; estruturas e 
equipamentos de adução, condução e distribuição de água: estradas c linhas 
de transmissão de energia internas; rede de drenagem prindpal c prêdios de 
uso.da administração; 

II- as infra-estruturas sociais, de uso comum, incluindo as obras c 
equipamentos ambulatoriail ou hospitalares, prédios e equipamento!'! es
colares, c:struturas c equipamentos urbanos c de saneamento; 

III- as benfeitorias internas realizadas nos lotes, abrangendo o dcsma
tamento, sistematização, canais c drenas purcelares, habitaçôe~ c outro~~ 
obras de utililaçào individual. 

Art. :!4. O Ministêrio do Interior dotará ~ua~ c:ntidadc~ vincul:1das 
dos recursos necessários à implantaçãl> das infra·cstrutur:ls c da~ bcnfcito
rias internas realizadas nos lateJo que se destinarem a irrigantes individuais. 

§ 111 Serão da rc:sponsabilidade das empresas os recursos para invc~
timento cm bcnfcitorias internas nos lotes a elas destinados. 

9 211 t\ forma de amortização das up\icaçõcs de recursos públicos. cm 
benfc:itorias realizadas nos lotes dt:stinados a irrigantes individuais, ser[! e~t:i
belecida pelo Ministério do lntc:rior, atendidas as peculiaridades de cada 
projeto. 

§ 311 A infra·estrutura de irrigação terá seus investimentos amarti· 
zados, total ou parcialmente, pelos irrigantcs, confornie estabelecer o Poder 
ExccutiYo. 

Art. :!5. As infra·cstruturas de irrigação, nos Projetas Públic:os im· 
plantados com recursos orçamentários da União, serão de propric:dade do 
Go11erno Federal, representado pelas entidades vinculadas ao Ministério do 
lntc:rior. 

§ 111 As infra-estruturus a que se refere este artigo Sl:rilo projetadas, 
implantadas, opcrudas, consc:rvadas e mantidas soQ a administração direta 
ou indireta das entidades vinculadas ao Ministério do Interior. 

§ 211 As despesas correspondentes à administração, operação, conscr· 
vaçào c manutenção das infru·e!ltruturas, mencionadas no caput deste 
artigo, scrào di\lididas proporcionalmente entre os irrigantes, na forma 
fixada pelo Poder Executivo, 

§ Jlil O Ministério do lntt:rior lixará as dirctrizes pura elaboração dos 
regulamtntos c normas para operação, conserYuçào. e manutenção das infra· 
estrutura!! dos projetes de irrignçào, sob u responsabilidade de suas enti· 
dadcs Yinculadus. 

CAPITULO IV 
Do lrriGDRie 

Art. :!6. Considera-se irrigante, pura os efeitos de§tu l~i, n pessoa 
fiSiCU OU jurídica que Se dedique, C":~ determinado projeto de irriguçào, à ex
ploração de lote <~grlcolu, do qual seja proprietâriu, promitente-compradora 
ou concessionAria de uso. 

§ 111 Si\ o dc:vcrcs do irrigunte: 
I - adotur medidas c prfHicas n:cl>mcndadus pelu udministraçào, pura 

o uso d:~ Agua, utili1ação c conscrv:u;ão do solo: 
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11- obedecer a normas legais, regulamentos c decisões administrativus 
pertinentes à situação e atividude de irrigantc; 

III -cumprir os contratos de comerciulizaçi\o de produtos, celebrados 
pelas cooperativas ou associações de que participe; 

IV -explorar, diretu e integralmente, u área irrigável sob sua responf>~t· 
bilidade: 

V- permitir a fiscalizaçilo de suas atividades pela administract10 c 
prestar-lhe as informações solicitadus; 

VI- proporcionar facilidadi:s à exeCU\:àO dos trabalhos neceSsários ou 
úteis à conservação, ampliação ou modificação das obras e instulações de 
irrigação; 

VIl -cumprir us obrigações assumidns no contrato pelo qual se tenha 
investido na posse c exploraçilo do lote. 

§ 2lfl A inobscrvância dos deveres estabelecidos ncs1e artigo c nas dis
posições legais, regulamentares Ou contratuais, inerentes à condição de 
irrigantc, e cuja gravidade exceda à simples uplicaçào das multas previstas 
no contrato, acarretarfl a rescisão, de pleno direito, do contnuo de promt:ssa 
de venda, ou concessão de uso, reintegrando-se, automatic~lmente, a pro
mitente vendedora ou cedente:, na posse do imóvel. 

§ 3lfl A rescisão, operada na forma do parágrafo anterior, dar{t direito 
a indcnizaçào pelas benfeitorias necessárias c úteis, c ao reembolso, ao pro· 
mitcnte comprador, das prestações pagas. 

§ 49 Quando se tratar de proprietário, de lote ou de área admitida no 
projeto, na forma do art. JS, que comprovadamc:nte -descumpra as di !o

posições dos §§ \9 c 2v deste artigo, promover-sc-â a. dcsaproprio1çUo, por 
interesse social, das terras respectivas, nào considerados, no câ\culo da in
denizaçào, o custo das obras de infra-cstrutura c a valorização delas 
decorrente. 

Art. 27. Se o adquirente do lote ou seu succssor vit:r a desistir da ex
ploração direta, Ou deixar injustificadamente inexploradas áreas suscetíveis 
de'apro\leitamcnto, o imóvel vendido, originariamente, nos termos desta lei, 
reverterá ao patriniônio da entidade alienuOte, indenizadas as despesas 
feitas com a aquisição, as bcnfeitorias necessárias e as úteis. 

CAPJ:rULO V 
Da Desaproprlaçiio 

. Art. 28. Por ato do Presidente da República serão declaradas de uti· 
!idade pública Oll interesse social, Para fms de expropriação, as úreas de 
terras sclccionudas pura a implantaÇão ou expansão de projetos públicos de 
irrigação, aplicando-se, no que couber, a legislação sobre desapropriaçõr.s. 

Art. 29. Publicado o ato declaratório de utilidade pública ou interesse 
social, havendo concordância d~ proprietário com o vulor do laudo de 
avaliação, o expropriante poderá proceder de forma amigável, exigindo. do 
expropriado, além da prova de propriedade, u de inexistência de õnus sobre 
os bens. 

Parágrafo único. As normas sobre u liquidação umigável dos pro· 
ccssos de desapropriação de que trata este artigo serão aprovadas pelo Mi
nistro de Estado do Interior. 

Art. 30. lnexistindo acordo, ou ocorrendo qualquer outra causa legal 
impeditiva do procedimento amigflvel, o expropriantc ajuizarfl ação de desa
propriação, c se alegar urgêRcia c depositar a· valor do laudo de a\laliaçào, o 
Juiz mandurfl imiti-lo provisOriamente nu pÓsse dos bens. 

Art. 31. No valor da indcnizaçilo, que scrfl contemporâneo da 
a\la\iação, nilo serão co~;~sidcrados direhos do terceiros contra o expro
priado, inclusive os decorrentes de relação trabalhista. 

§ lq Fica!" sub-rogados· no preço· quaisquer õnus oú direitos que 
rec.;uiam sobre o bem expropriado. 

§ 2lfl Scri\o da responsabilidade do expropriado as obrigações 
cc;mtrar~as antes .da imissão do expropriante nu posse do bem, objeto da 
expropriação. 

§ Jll Decorrido prazo superior a um ano a partir da avnlia~o, o Juiz 
ou Tribunal, antes da decis1lo final, 'determinarfl a correçilo monetária do 
valor apurado, conforme lndicc que será fixado, trirneMralmcnte, pela Se
crclaria de ~lunejamcnto da Presidência dn República. 

Art. 32. E de dois unos, contados du data do publicuçuo, o pr~zo de 
caducidade do ato declaratório de .utilidade pública ou intercs!ie social; in
terrompendo-se, automaticamente, quundo do ajui1.umento da açào cxpro
priatóriu, 

Art. · 33. As disposições deste Capitulo aplicam-~c aos procc:.sos 
amigá \leis ou judiciais cm andamento. 

CAPITULO VI 
D11s DI)Pnslçõe\ Gerais 

Art. 34. As empresas privadas de exploração agropccuftria ou :~groin· 
dustrial, com base na irrigação, cujos projl!tos tenham sido beneliciadm 
com incentivos do Poder Público, nào podcri\o dar :h terras dc\tinaçào 
diversa da prevista nos respectivos projetas, sem prévi:t autorizaçào do Mi· 
nistério do Interior. 

Art, 35. A constituh;;h'l de.: empresas públicas ou socicdadc!'> de 
economia mista, vis:mdo .1 preslaçilo de serviços concernentes aos objetivo~ 
da Política Nacional de lrriguçào, dependerá, em cadu ca~IJ. da autorila~iio 
legislativa. 

An. 36. O Poder ExecutiV(.1 regulamentará esta lei, na sua intcgnlii· 
dadc, ou por partes, cxpcdindo, ao final, u consolidaçUo da matéri11 regu
lamentada. 

Parágrafo único. Até que se cumpra o disposto no '"apur, deste :1rtigu, 
o Ministro de Estado do Jntcrior cxpcdirú, quando couber, os utos n~.:· 
cessá rios à cxccuçào.dcst:~ lei. 

Art. 37. Esta i.c:i entrar[& cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 38. Revogam-se as disposições cm contrllrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação us emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram conservar-se como se: cncon· 

tram. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
O projeto vai it sanção. 

São aJ Jeguintes as emendas rt')eitados 

F.MENDA N• I·CE 

DC·se ao art. J9 a seguinte redução: 

- Art. 3v Compete ao Poder Executivo: 
I -elaborar as diretrizcs da Política Nacional de Irrigação e o 

Plano Nacional de Irrigação, submetendo-os à apreciação do Con
gresso Nacional, através de projeto de lei; 

11 -baixar normas, objctivando o aproveitamento dos recur
sos hídricos destinados à irrigação. 

EMENDA N• 2·CE 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 49: 

Arl. 4• 
Parágrafo único. O Ministério do Interior, deverá conter, cm 

sua estrutura administrativa, órgão, de âmbito nacional, com a 
atribuição de: 

a) Asscssor.ar o Ministério do Interior na formulação norma
tiva das matérias sobre politica nacional de irrigação; 

b) Elaborar o Plano Nacional de Irrigação com base nos Pro
gramas Regionais de Irrigação; 

c) Supervisionar a atuaçào integrada dos diversos órgãos c 
meios de cxecuçilo do programa de irrigação; 

d) Promover a compatibilização do Programa Nucionul de 
Agricultura Irrigada com as políticas setoriais para o desenvolvi
mento econômico c social; 

e) Selecionur os projetas de irrigação com o objetÍ\IO de, entre 
outros, estabelecer prioridades à captação de recursos financeiros 
internos c externos: 

O Outras que forem conferidas pelo Ministério do Interior. 

EMENDA N• J.CE 

Acrescentem-se os seguintes parúgrafos ao urtigo 5Cfl: 

Art. 5• .................................... · .... · .. · 
§ (9 Os programas regionais c sub-regionnis de irrigu~ào ~c

ri'lo elabon1dos e coordenados pelas respectivas Supcrintcndi:ncia:'j 
de Desenvol\limento Regional, com a purticipuçi\o dos dcmuis ór
gnos du udrninistr11çi\o públicu fcdcrnl, cstuduul c muniê:ipul, bem 
como grupos sociuis com interesses económicos vinculados à ma
tériu, cabendo, às mcsmns supc:rintendi:ncias, U'> Htrcfns de supervi
sh>nar, umllisur, avuliur c ~ugerir mcdidu~ de impl'-lntu~~o c mod\1"1· 
cuçUo dns respectivos progrumus, 

§ :!.9 As Superintendi:ncius de Desenvolvimento Rcgionul, 
tlue tenh:un cm suas {ueus dcjurbdiçi\o prngrumu:; de irdgu~·f111, d~-
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verão conter, cm sua estrutura admini~trativu, setor cspccílico com 
a atribuição de: 

a) assessorar o dirigente da Superintendência de Desenvolvi· 
menta Regional de' que faça parte; 

b) elaborar os programas regionais de irrignçào; 
c) acompanhar o desenvolvimento dos projetas de irrigação c 

avaliar suas repercussões sócio-econômicas; 
d) outras que forem conferidas pelo dirigente da Superinten

dência de Desenvolvimento Regional. 

EMENDA N• 4-CE 

Dê-se ao Capítulo III a cognominaçào de ''Dos Programas c dos Pcrí· 
metros de Irrigação", substituindo-se, por igual, o termo "projeto" pela pa· 
lavra "pcrfmetro" nos parágrafos lQ c 2Q do nrt. 8Q, nos nrts. 12, 17, 18 (apc· 
nas primeiro termo), 23, 25, no§ 49 do art. 26, c nos arts. 28 c 34 (apenas se
gundo termo), 

EMENDA N• l-CE 

Dê-se ao art. 89 a seguinte redaçilo: 

"Art. 89 Os pcrfmctros de irrigação, para os efeitos desta lei, 
s!o públicos c privados. 

§ J9 Pcrimctros pCablicos sào aqueles cuja infra-estrutura de 
irrigação é projetada, implantada c operada, dircta ou indiretamcn
te, sob a responsabilidade do Poder Público, federal, estadual ou 
municipal. 

§ 29 Perímetros privados são aqueles cuja infra-estrutura de 
irrigaçilo é projetada, implantada e operada por particulares, com 
ou sem incentivos do Poder Público, 

§ 3Q Os projetas privados que pretendam se bcncliciar de in
centivos do Poder PCablico deverão ser analisados c aprovados pelo 
Ministério do Interior, que estabelecerá prazo para a plena utili
zaçào das respectivas terras." 

EMENDA N• 6-CE 

"Suprima-se o art. 99, renumcrando-se os artigos subseqUentes." 

EMENDA N• 7-CE 

Dê-se a seguinte rcdaçllo ao art. li: 

Art. I I. O Poder Executivo poderá conceder financiamentos 
ou estabelecer linhas de incentivos aos perímetros de irrigação que 
vierem a ser executados por iniciativa dC empresas privadas, coope
rativas c produtores rurais isolados, desde que os respectivos proje
tas tenham sido aprovados pelo Ministério do Interior. 

Parágrafo único. Os financiamentos ·ou incentivos concedi
dos deverão ser diferenciados, privilegiando aqueles que absorvam 
maior quantidade de mão-de-obra ou que implantem um nCamcro 
maior de lotes familiares, 

EMENDA N• 8-CE 

Dê-seu seguinte redaçào ao art. 12. 

"Art. 12. Os pcrlmclros públicos de irrigaçno scrno localiza. 
dos, prioritariamente, Cm regiões semi-áridas e. necessariamente, 
cm terras devolutas ou do patrimônio público, reservadas ou ad· 
quiridas para tal fim. 

§ I• Cabe prioridade especial às úrcas irrigáveis do NordcSic, 
quando da claboruçno c cxccuçno do Plano Nacional de lrriguçno. 

§ 29 Dois terços das áreas irrigáveis do Nordeste devem ser 
destinadas à implantaçilo de pcrimetros pCablicos." 

EMENDA N• 9-CE 

Dê-se a seguinte rcduçilo ao urt. 13. 

"Art. 13. Nus úreus reservadas ou adquiridas, de que truta o 
urtigo anterior, us terras ugricultúvcis scrllo sempre destinadas u cx
ploruçào intensiva, ugropccuária ou ugroindustriul, c divididus cm 
lotes familiares de dimensões vuriâveis de acordo com a estruturu 
de produção projetada, observados os critérios estabelecidos pelo 
Ministério do Interior. 

Purúgrufo único, Os lotes poderno ser ulienudos ou cedidos u 
colonos ou cooperutivus, ou, uindu, incorporados ao cupitul sociul 
dcssus sociedades, que tenhum por objetivo u ugricultura irriguda." 

O Sr. Marcos Freire (MDD- PE)- Sr. Presidente, solicilo a V, Ex• 
;:onsignur o voto favorável do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Gubricl Hermes)- V, Ex• scrâ atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 7, 
de 1979 (n' 2.1lUf76, na Casa de origem), que dá nova rcdaç!o ao 
caput do a ri. 843 da Consoliduç!o das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n• 5.4l2, de I• de maio de 1943, tendo 

PARECERES FAVORAVE1S, sob n•s 2l3 c254, de 1979,das 
Comissões: 

- df Constltulçio e Justiçai c 
-de Le&lslaçio Social. 

Em discuss!o o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projelo aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 7, DE 1979 
(n• l.1S0/76, no Ca01 de orl&em) 

DA nova redaçio ao caput do ort. 843 da Consolldoçio dos Leis 
do Tr1balho, aprovada pelo Decreto-lei n'~ S.4S2, de J9 de maio de 
1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O capur do art. 843 da Consolidaç!o das Leis do Trabalho pas

sa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 843, Na audiéncia de julgamento deverão estar presen
tes o reclamante c o reclamado, independentemente do compareci· 
menta de seus representantes, salvo nos casos .de Reclamatórias 
Plúrimas ou Açõcs de Cumprimento, quando os empregados pode· 
rão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria." 

Art. 2'~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçilo, 
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - llem 11: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei do Senado n9 

98, de 1978, do Senador Lázaro Barboza, que altera o art. 2Q·da Lei 
n• l.173, de 27 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Plano deVa
lorização Econômica da Amazônia, tendo 

PARECERES, sob n•s 699,700 c 814, de 1978 c orais, das Co-
missões: · 

-de Constltuiçio e Jusllça- I'~ pronunciamento: pela consti
tucionalidade c juridicidadc do projeto, na forma de' substitutivo 
que apresenta; 

;!9 pronunciamento: (rcexamc solicitado cm plenário) ratilican
do o parecer anterior, com voto vencido, cm separado, do Senador 
Helvídio Nunes, c voto vencido do Senador Otto Lchmann; 

J9 pronunciamento: pela constitucionalidade da emenda de Ple-
nl!.rio; . 

- df Assuntos Rea:ionals- J9 pronunciamento: ravorúvcl ao 
substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, com subcmen
da que apresenta; 

2' pronunciamento: contrário à emenda de plenário. 

A Presidência esclarece que, tanto o substitutivo da Comissão de Cons
tituiçilo c Justiça quanto a emenda de piC'nário foram rejeitados por ocasiilo 
da votaçilo da matéria cm seu primeiro turno, prevalecendo, portanto, apc· 
nus o projeto. 

A discussi'to do projeto, cm segundo turno, foi encerrada na scssi'to de 4 
de dezembro de 1978. 

Entretanto, cm obediência ao disposto no urt. 368, inflnt, do Rcgimcn· 
to Interno, nu presente legislatura a matéria prosseguirá seu curso, 
rcubrindo·sc 11 discussão encerrada. Pussu-se, portanto, à 

Discussão do Jlrojcto, cm segundo turno. 
Em discussào. (Pausa,) 
Ni\o h:tvendo quem queira usar da pulavru, dccluro-a encerrudu. 
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---'----------------····-· 
Em votaçr'!o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirum permanect:r como se uch;.1m. 

(Pausa.) 

A['lrovado. 
A matéria vai à Comissão de Reducào. 

E o .ft't;liinlt o projt'lo aprm·ado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 98, DE 1978 

Altero o ar!. 2• da Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, que 
dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.l• Oart. 2•daLein• 5.173,de27deoutubrodel966,qucdispõe 
sobre o Plano de Valorização Económica da Amazônia, passa a vigorar com 
a seguinte rcdacão: 

.. Art. 29 A Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange a re· 
gião compreendida pelos Estados do Acre, Pará, Amazonas e Mato 
Grosso, pelos Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondá· 
nia, e ainda pelas áreas do Estado de Goil!.s no norte do paralelo de 
J69 c do Estado do Maranhão a oeste do meridiano de 449", 

.. Parágrafo único. Inclui-se na àrca da Amazônia acima defl· 
nida todo o território dos municípios que forem atravessados pelo 
paralelo e meridiano referidos no capul deste artigo." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 12: 

Discussilo, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade c juridicidadc nos termos do nrt. 296 do Regimento 
Interno) do Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1975, do Senador 
Vasconcelos Torres, que inclui a dona-de-casa entre os segurados 
facultativos da Previdência Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.341 e 1.342, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulcio e Justiça, pela inconstitucionalidade e inju· 

ridicidade apresentando emenda (substitutivo) visando sanar o 
vício argUido, c no mérito, favorável nos termos do substitutivo 
que apresenta, e 

- de Leglslaçio Social, contrãrio. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, quanto à constitucionalidade e 
juridicidade. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, dcclaro·a encerrada. 
Nos termos do art. 299 do Regimento Interno, havendo emenda sanea

dora da inconstitucionalidade ou injuridicidadc, a votação far·sc-á primeiro 
sobre elas. 

Em votacilo o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 

E o seguinte o substilulivo rejeilado 

EMENDA N• I·CCJ (Substitutivo) 

Inclui a dona-de-casa entre os segurados facuitathos da Previ
dência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 A dona-de-casa, assim considerada a mulher casada, viúva, 

desquitada ou solteira, sem vínculo cmprcgatício c sem rendimentos pró
prios, cuja atividudc é administrar o próprio lar, sho ussegurados os bene11-
cios e serviços da Lei Orgünica da Previdência Social, na qualidade de segu
rado facultativo. 

A rt. 2~' O Poder Executivo regulamenturà esta Lei no prazo de 90 (;,J-

vc:nta) dius. 
Art. 311 Estu Lei entra cm vigor nu datu de sua publicucilo, 
Art. 4~' Revogam-se us disposições cm contrfirio. 

o SR. PRESIDENTE (Gubriel Hermes) - Em votuçào o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se cncon· 

trum. (Pausa.) 
Rcjeitudo. 
A matéria vui uo Arquivo. 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N' 131, DE 1975 

Inclui ü donu-dc·CüSil entre os ~cguradns racultncivos dll Previ
dência Social. 

O Congrc:sso Nncional decreta: 
Art. I' Acrcscentc·sc no artigo 29 da Lei n9 3.807/60, que~ dispõe sohrt: 

a Previdência Social, redaçito dudu pelu Lei n9 5.890/73, inciso com u sc
guintt: rcduçi10: 

III.- donas-de-casa: 
a) mulher solteira, casada, viúva ou desquitadu, st:m vinculo empregatí· 

cio e sem rendimento próprio, cuju atividude é administrar a própria residên· 
cia. 

Parágrafo único. Donas-de-casa são contribuintes facultativas du Pre
vidência Social, na base de cinco por cento sobre o salário mínimo regional e 
os direitos de segurada a que farão jus podem coexistir com outros que te
nham, ou venham a ter, como dependentes ou herdeiros de segurados abri· 
gatórios. 

Art. 29 Esta tei entra cm vigor na data de sua publicação, revogudas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Esgotada a matéria cons· 
tunte da Ordem do Dia, 

O Sr. Senador Nelson Carneiro enviou à Mesa o projeto. De acordo 
com o disposto no inciso III, alínea a, n9 3 do art. 259 do Regimento Inter
no, a proposição será anunciada na hora do expediente da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Tem a palavra o nobre Se
.tador Gastão Mllller, orador inscrito para esta oportunidade. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Recebi de várias figuras de destaque da cidade de Pontes c Lacerda, em 
Mato Grosso, um telex, cuja cópia VOU transcrever, no nm deste pronuncia
mento. 

Dizem os signatários do referido telex, que há uma ameaça de 
transferir-se o traçado da Rodovia Cuiabá - Cáccrcs-pontcs c Lacerda, 
conforme está previsto no projeto. 

Esse trecho é da Rodovia que ligará Cuiabá a Porto Velho, através de 
estrada pavimentada. 

Peço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atenção do Sr. Ministro dos 
Transportes, por várias razões entre as quais o atraso que isso representaria 
na execução da obra, com estudos, projetas, etc. 

Faço um apelo, ao Sr. Ministro Eliscu Resende, que dC ordens, no senti· 
do de ser mantido o traçado c providencie, isso sim, maior volume de verba, 
a fim de chegar-se ao objetivo mais rapidamente, pois, as verbas alocadas 
para este triê:nio são de pouca monta c portanto o andamento da pavimen· 
tacão será moroso. 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, repito, o telex dos lideres da 
comunidade de Pontes e Lacerda: 

Exm9 Sr. 
Senador Gastão MUller 
Senudo Fcderul 
Brus!liu- DF 

Em nome companheiros Joaquim Alves Cllndido, DO. Prefei
to Municipal, Luziário José Rodrigues c população Município Vila 
Bela c, principalmente, do Distrito de Pontes e Lacerda e Vale do 
Guuporé, solicitamos sua valiosa c indispensâvcl atcncilo, ou seja, 
interferência junto Diretoriu DNER, para o problema a seguir: 

Em meados de 1970·71, foi elaborudo o Projeto du Rodovia 
Cuiabá-Porto Velho, passando pelo mencionado distrito c rico 
Vai~: do Guaporé, tendo sido aprovado por aquele 6rgilo. 

Presentemente esteve naquela regiUo uma cOmissão do 
DNER, vinda do Rio de Janeiro, fazendo estudos no sentido de 
mudar o traçado inicial da mencionada rodovia, objetivando pas· 
sar pela eJI.istente atuulmcnte, região áridu, totalmente inu,tilizada 
tanto pura agricultura como tumbi:m pura a pecuária, compostu so
mente de imensos areões. 

O desvio cm estudo seria deixar Pontes c Luccrdu a esquerda c 
passur por Jauru e então segui riu pela existente como já dissemos, 
dciJI.ando de utender região de grande produçno, ulém de encarecer 
c returdur u obru, pois certamente terá que ser eluborudo novo pro
jeto. 
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Por se truta r de medida de certa urgência informo-lhe via telex, 

mas brevemente mandarei a V, Ex• correspondência com dados 
mais prc:cisos sobre o problema. 

Certo do pronto atendimento de V, Ex• a nossa justa reivindi
cação renovamo-lhes, em nosso nome e dos citados companheiros, 
nossos propósitos de consideraçilo e apreço, agradecendo a atenção 
que peculiarmente dispensa aos problemas a feto ao querido Estndo 
de Mato GrosSo que honrosa e dignamente representa no Senado 
Federal. 

Atenciosamente. - Edl~n Wagner Soares do!l Santo!J," 
Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O O Globo, em sua cdiçilo do dia 27 de maio passado, publicou excelen
te reportagem intitulada "Concentração de Conjuntos é a Maior Queixa da 
Zona Rural'', descrevendo uma realidade carioca que hã muito me preocupa 
c que tem sido objcto de grande prcocupaçilo de minha parte. 

A reportagem não alude a todos os problemas que atormentam as po· 
pulações da zona rural carioca, enfatizando apenas alguns deles, os mais im· 
portantes, examinando, isoladamente, a situação atualmente existente em 
Bangu, Campo Grande, Santa Cruz c Scpctiba. 

A reportagem merece toda atenção por parte do Ministro do Interior, 
Mário Andreazza, do Presidente do Banco Nacional da Habitação, pois nela 
são destacados aspectos fundamentais para uma açào mais benélica do po
der público numa área onde ainda se pode preservar um pouco da qualidade 
de vida, ali infelizmente já em deterioração. 

De início, há a insistir no erro da proliferação de imensos conjuntos rc
sidc:nciais, construídos quase sempre com muitas c graves irregularidadc:s, 
sc:m a realização indispensável de infra-estrutura, com desrespeito a normas 
mínimas de segurança e qualidade: e a preços clevadissimos, Conjuntos enor
mes, mal construidos c abandonados, se transformam cm lastimáveis fave
las, na mais impiedosa exploração dos mais necessitados. Localizam-se c:m 
pontos distantes, onde não há possibilidade de absorção de: mão-de-obra, na 
criação de graves problemas sociais.~ inaceitável que isso se dê com o apoio 
de órgão governamentais e, sobretudo, recursos públicos ou pertencentes aos 
trabalhadores, tal como são os do BNH, o grande financiador dessas obras. 

Dada a forma objetiva e verdadeira da reportagem a que venho aludin· 
do, que aponta muitos problemas sérios de populosos bairros cariocas, cuja 
solução não seria dificil, desde que a isso se dispusessem os governantes, 
para ela peço a atenção de todos, especialmente do Ministro Andreazza e do 
Prefeito Klabin. Peço ainda a Vossa Excelência, Senhor Presidente, conside
re a reportagem de O Globo parte integrante deste meu pronunciamento, 
desde que é uma valiosa contribuição para uma administração positiva e be
nélica na capital do meu Estado no tocante à zona rural. 

O SR. PRESIDENTE (Gabrici Hermes) - Tcn, a palavra o nobre Se· 
nadar Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O jovem Prefeito Roberto Paulino, do municfpio paraibano de Guara

bira, uma das maiores revelações de homens públicos do meu Estado, descn· 
volve, atualmcnte, uma série de gestões cm funçi'to de um objetivo de grande 
alcance para a aceleração do desenvolvimento da cidade c da região. 

Trata-se da inclusão da capital do brejo paraibano entre as cidades bra
sileiras que dispõem do moderno sistema de comunicações denominado 
DDD {Discugem Dircta à Distância}, instrumento hoje indispcnsllvcl ao in· 
cremento dos negócios, pela facilidade que traz a rllpida c segura troca de in· 
fornmçõcs imprescindível ao dinamismo da vida moderna. 

Guarabira, com cerca de 50 mil habitantes é a cidade-pólo de uma rc· 
giào com mais de 400 mil habitantes, A principal atividade económica dessa 
úrea da Paraíba é 11 agricultura c sua produção, além de divcrsilicuda, é das 
mais rcprcsentativus dentro dos níveis obtidos nu região nordestina. 

Ci11co estahelecimentos banc{lrios jll operum em Guarubiru com suas 
:1gCncü1s cm frunco progresso e o Município, concentrando as atividudcs 
económicas dus comunus ndjucentes, mnntém um clcvudo interci1mbio com 
.lo i\ o Pcssna, Campina Grande, Recife, Rio de Juneiro, São Puuto, Brasília c 
nturas gr:mdcs cidades hrusileirus. 

As cmprrsa~ de rcprcsentac:w c cmncrciali;raçào do~ produtos uwil:olus 
tramm.:ionam em escala sempre cre~cc:nte com u;. metrópoles do cc:ntro-sul 
do Pai~ c com o c:o;tcrior. 

O ~Cb1r cuhmal tnmhérn c~tú se desenvolvendo c 11 cidade, além de 
vúriu' c't:lht:k(.:llllCntm de l'll~inn de ]v e ;:v ~rau~. onde ~c dt:~taca n tradicin· 

nu I Colégio N assa Senhora da Luz, já cont<l com uma Faculdade de Filo!'!O· 
lia, devidamente reconhecida pelo Mimstério da Educação e Cultura. 

Situada numa privilegiada posição gcográlica e servida por uma excc· 
tente rodovia totalmente asfaltada, Guurabira, sem sombra de dúvida, é uma 
d:1s cidades que mais crescem no interior nordestino. 

Para que se tenha uma idéia do ritmo de crescimento da cidade, bastu 
constatnr que entre reformas c .cdilicaçõcs novas, a Prefeitura Municipal 
concede a média de uma licença Por dia. Para um município que está cncra· 
vado numa zona que ni\o oferece os atrativos das regiões litorâneas ou das 
cidades industriais, essa taxa de crescimento só tem explicação pela reconhe· 
cida vocação de progresso do seu povo. 

Mas essa determinação de vencer, essa ânsia de crescer e atingir estágios 
sempre superiores na escala do desenvolvimento, está a merecer ajudas mais 
signilicativas das autoridades do Estado c da Nação. 

O idealismo do povo guarabircnse e a operosidade do Prefeito Roberto 
Pt~ulino c de seus auxiliares na administração municipal reclamam maior 
colaboração dos Governos do Estado c do País. 

Nesta oportunidade, Senhor Presidente, a aspiração maior de Guarabi· 
ra, o objetivo essencial de seus empresários, dos seus estudantes, de seu povo 
cnlim, é agilizar os conta tos com o País c com o exterior através das ligações 
imediatas do sistema telefónico DDD. 

Incorporo-me ao apelo dos meus conterrâneos de Guarabira, fazendo 
chegar à direçào da TELEBRÍ\S c da TELPA, este justo anseio de uma co· 
munidadc que faz da dedicação ao trabalho a sua razão de ser c quer mar· 
char com maior rapidez nos caminhos do desenvolvimento. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre Se· 
nado r J aison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Sr. Prosidcntc, Srs. Sena· 
dores, 

Os pequenos e médio~ produtores dos Municípios de Papanduva, Mon· 
te Castelo e ltaiõpolis, no Estado de Santa Catarina, vêm acompanhando, 
com vivo interesse, as demarchas em torno da instalação de uma Agéncia do 
Banco do Brasil, na região, a qual possibilitarA. atendimento mais consentâ· 
neo com as suas reais necessidades, possibilitando-lhes, cm particular, assis
tência crediticia mais rápida e idcntilicada com os problemas locais, Para 
tanto, e atendendo a estudos favoráveis de viabilidade realizados pelo Banco 
do Brasil, o Prefeito de Panduvajá empenhou recursos da municipalidade na 
locação de prédio para instalação do Pasto Rural do Banco do Brasil. Até 
hoje, contudo, Senhor Presidente, o Banco do Brasil não executou a parte 
que lhe compete no empreendimento, determinando a instalação do Posto, 
conforme entendimentos estabelecidos para tal lim. 
· Não nos parece justo que o município continue a arcar com o.õnus a 

que está submetido, pagando o aluguel do prédio, enquanto aguarda uma 
decisão que na o se sa bc quando será cfctivamcnte tomada.· Nesse interregno, 
os prejudicados maiores são os produtores da região, os quais continuam ca· 
rentes de uma assistência bancária que lhes proporcione c·andiçõcs cfetivas 
de amparo e, em conseqUência, de desenvolvimento, 

O nosso apelo, portanto, no sentido que a direçlo do Banco do Brasil 
considere convenientemente o assunto, prescrevendo as providéncias indis· 
pensáveis à pronta instalação do Posto Rural de Panduva, conforme plancja
do e já parcialmente executado pela Prefeitura interessada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÀ O DO ORADOR. SERíl PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas 
c 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussi'lo, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição c: 

Justiça sobre a Mensagem n• 94, de 1979 (n• 169/79, na origem), de 6 de ju
nho de 1979, pela quul o Senhor Presidente du Repúblicu submete à delibe
ração do Senudo a escolha do Sr. Generul-de-Exército José Frugomcni, puru 
e:o;c:rccr o cargo de Ministro do Superior Tribunal M ilitur, cm vaga decorrcn· 
te du aposcntudoriu do Ministro Generul-de-E:'tército Rodrigo Octúvio Jor· 
dào Kamos. 

O SR. I'JtESJilENTE (Gabriel l·lcrmosl - Estf1 onccrrada a 
scssilll. 

r Lt'\'(l/1/aM.I't' a ,\'{'.\'.\'Cio l~.Y IR hora.\' (' -:s minutO.\',! 
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ATA DA 99~ SESSÃO, EM 20 DE JUNHO DE 1979 
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

- EXTRAORDINARIA -
PRESIDENCIA DO SR. LliiZ VIANA 

ÃS /8 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: . 

Adalberto Sena- Jorge Kulumc- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evundro Carreira - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Roc· 
que- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Mauro Bcncvidcs- Agenor Maria- Dinar· 
te Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima- Humberto Lucena - Milton 
Cabral'- Aderbal Jurema - Marcos Freire- Nilo Coelho .....: Arnon de 
Mcllo- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- lomanto Júnior- luiz 
Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Pei
xoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar 
Franco- Murilo Budar6- Tancrcdo Neves- Amaral Furlan- Franco 
Mon.toro- Orestes Quércia- Benedito Ferreira -Lázaro Barboza- Be· 
nedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pe
dro Pedrossian - Saldanha Dcrzi - Affonso Camargo- José Richa -
Leite Chaves- Evclásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo 
Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 65 Srs. Senadores. Há número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Sccretário. 
E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 186, DE 1979 

Institui o salirlo mlnlmo proftulonal do Tfcnlro de Contablllda· 
de de 2• Grau • d' outras provld!ttelas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 A remuneração mfnima mensal atribufda ao Técnico de Conta· 

bilidadc de 29 Grau, que exerce a respectiva atividadc profissional com re· 
lação de emprego, em nenhuma hipótese poderá ser inferior ao valor de S 
(cinco) salários mfnimos regionais. 

Parágrafo único. Para fazer jus à remuneração mfnimn prevista neste 
artigo, o Técnico de Contabilidade dcvcrll obedecer h jornada normal de tra
balho de 8 (oito) horas dillrias. 

Art. 2o A inobservância do disposto nesta lei sujeitarã os empregado· 
rcs infratorcs a multa de CrS 50.000,00 (cinqUenta mil cruzeiros), com os 
reajustamentos anuais determinados pela Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposiç~cs em contrário. 

Justlfteaçlo 

Sem embargo da relevância das atividadcs desenvolvidas pelos Técnicos 
de Contabilidade de nlvcl médio (2• Grau), as empresas atribuem a esses pro
fissionais intima remuneração, que absolutamente não condiz com a impor .. 
tânciu das tarefas cometidas aos integrantes dessa categoria. 

De fato, em conformidade com informações que nos foram transmiti· 
das, cm muitos pontos do Pais os Técnicos de Contabilidade não percebem 
rcmuncraçao superior ao valor de dois salários mfnimos regionais, o que se 
nos afigura realmente absurdo c profundamente injusto. 

Assim, por uma questão de justiça, estamos preconizando, nesta propo
siç3o, que u remuneração mfnimn mensal dos Técnicos de Contabilidade de 
29 Gtuu em nenhuma hipótese podcrll ser inferior no valor de cinco Salllrios 
mfnimos regionais, desde que esses profissionais estejam subordinados ujor
nudu normal de trubulho de oito horas dillrins. 

Estabelece, ainda, o projetado, n fim de dotar a medida ulvitrudu du nc
cessltriu eficácia, penalidades aos empregudores que transgredirem suas dis
posições. 

Em se trutando de medida justa c que se destina u ensejar positivas rc· 
percussões uos integrantes da luboriosu categoria prolissionnl dos Técnicos 

de Contabilidade, esperamos venha a merecer o bcncplilcito de nossos ilus
tres pares. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1979. - Nelson Carneiro 

Às Comissões de Constitui~ão e Justira. de Legislação Social e 
de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido se· 
rá publicado c remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno (mico, do Parecer da Coniissào de Cons· 
tituiçào c Justiça sobre a Mensagem n• 94, de 1979 (n• 169/79, na 
origem), de 6 de junho de 1979, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. 
General-de-Exército José Fragomcni, para exercer o cargo de Mi· 
nistro do Superior Tribunal Militar, cm vaga decorrente da aposen· 
tadoria do Ministro General-de-Exército Rodrigo Octàvio Jordào 
Rumos. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Diu da presente sessão, nos 
termos da alínea "h" do nrt. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada 
em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. Furicionàrios as providências necessárias a lim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessãa torna-se secreta às /8 horas e 35 minutos e volta a ser 
pública às /8 horas e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão, designando pura a ordinàrin de amanhã, n seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n'l81, de 1979, do Senador 
Mauro Bencvides, solicitando o desarquiva.mento do Projeto de Lei do Sena
do n9 83, de 1978, de sua autoria, que estabelece a obrigatoriedade de revisão 
semestral dos nfveis de sa!flrio mfnimo c dá outras providências. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9J82, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
Carta do Vale do Paranapancma. 

-3-

Discussào, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 3, de 1974 
(N• 845/72, na Casa de origem), que regula os contratos para a gravaçào c 
comcrcializnçil.o de discos musicais, tendo 

PARECERES, Sob n•s. 322 a 327, de 1977, c 757, de 1978, das Comis
sões: 

-de Conslltulçlo e Justiça - 1• Pronunelamenro: pela constitucionali
dade c juridicidade do projeto, com voto cm separado do Senhor Senador 
José lindoso; 

29 Pronunciamento: Pela constitucionalidade cjuridicidudc do substitu
tivo da Comisdo de Educnçilo e Cultura; 

39 Pronunciamento: pela constitucionalidade cjuridicidudc do substitu
tivo da Comisdo de Economia; 

-de Educ-açio e Cultura- J9 Pronunciamento: favor6vel, nos termos 
de substitutivo que apresenta; , 

29 Pronunciamento: (rcexamc solicitado cm plcnltrio), fuvoràvcl uo subs· 
titutivo du Comissno de Economia; 

- de Ec:onomla, fuvorltvel, nos termos de substitutivo que oferece; c 
- de Finanças, (Exume solicitado cm plenário), contrário uo projeto, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Dirceu Cardoso e Ruy Curnciro, 
c voto vencido, cm separado, do Senhor Senador Evundro Currciru. 
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-4-

Discu~são, cm turno único, do Projeto de Lei da CUmara n9 39, de 1917 
(n• 350/75, na Casa do origem), que dú nova redução ao§ 2• do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, que trata do elllprcgudo eleito pura o 
curgo de udministraçllo sindicul ou rcpresentaçilo profissional, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, Sob n•s 263 c 264, das Comissões: 
- de Leglsloçio Social, o 
- de Flnança!i, 

-~-

Discussilo, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1977, do 
Senador Itamar Franco, que modifica a redução do nrt. 180, do Regimento 
Interno do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n•s 270 c 271, de 1979, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- Dlretora, contrário. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 157, de 
1978, do Senador Dirceu Cardoso, que inclui no Plano Nacional de Viação, 
a Rodovia Iúna (BR-262)- Muniz Frcire-Anutiba-Placa-Aicgrc, fnzendo li· 
gação com a BR-101, c dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 195, 196 c 197, de 1979, das Comissões: 
- de Cgnstltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, contrário; c 
- de Finanças, favorável. 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, de 1979 

(Tramitando cm conjunto com o PLS n• 08/79) 
Discus.'\ào, cm primeiro turno (apreciação preliminar da ·constitucionali· 

dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei 
do Senado n9 06, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que institui a aposen
tadoria voluntária da mulher segurada do INPS após vinte c cinco anos de 
ooerviço, com proventos proporcionais, tendo 

PARECER, sob n• 185, de 1979, da Comissão: 
- de Con!dltulçilo e Jusllça, pela inconstitucionalidade. 

-8-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 08, DE 1979 

(Tmmitando em conjunto com o PLS n• 06/79) 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senudo n9 08, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a con· 
cessão do abono de permanência cm serviço às mulheres seguradas do INPS 
a partir de 25 anos de atividade, dando nova rcdaçào no§ 49 do artigo lO da 
Lei n' 5.H90, de 8 de junho do 1973, tendo 

PARECER, sob n• 185, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ encerrada a sessão. 

( Levarua-se a sessão às /8 horaJ· e 55 minuro.f.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÀO DE 19-6·79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pela Liderança, pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Serão upreciudus umunhlt, na Comissão de Constituição c Justiça, us 
Mc:n!lugcns de nYs 122. 123, 124, 125, 126 c 127, cncuminhudus à Cusn pelo 
Senhor Presidente da Rcpí1blica. 

Os pareceres dns comissões ouvidas foram favoráveis no seu acolhimcn· 
to. Entretanto, cm razão de um estudo mais detalhado, tivemos oportunidu· 
de de npri!Senttlr VOtO divergente, C ni\o gostaríamos que CSSII mntéria fosSC 
votada nu ComissUo de Justiça sem o prévio conhecimento do Plenário do 
Senado Fcdcrol. . 

As mensagens !li\ o cssus constuntes dos presentes dossiês. Scriu um exu· 
gero dizermos que elas se constituem nu venda do Brasil, mns ni'to cstnrínmos 
muito longe du verdade se disséssemos que essas mcnsugcns presidcnciuis 
dcstinum·se a cnsejur a venda de purtc do sola brusilciro. 

O caso é muito simples: o Estado do Amazonas doou à SUFRAMA 
uma grande área de terra, a uma distAncia de 150 km de Manaus, por onde, 
nu época apresentada, haviam passado estradas com a finalidade de ali se de
senvolver um progrurna de colonização, E esses projetas versam sobre parte 
de vcndn dessa área. 

O assunto seria melhor compreendido se, em sfntcse, pudéssemos ler o 
voto divergente, que scrll. objeto de nossa consideração: 

"Este voto em separado é comum a todas as mensagens acima, 
por vc:rsarc:m matéria da mesma natureza, sujeitas a um ponto tam· 
bém comum de impugnação. 

Através delas o Senhor Presidente da República encaminhou 
ao Senado proposiçi\o nos termos do art. 171 da Constituiçi\o, para 
que seja autorizada a venda a empresas particulares de áreas supc· 
riorcs ao permissiVo legal pertenccrncs à Superintendência da Zona 
Franca de Manaus. 

Englobada mente esses atas somam a área de 70.920 ha c se si
tuam a uma distância de aproximadamente ISO km de Manaus, 
cortada recentemente por estradas rodovill.rias. 

As firmas contempladas sào as seguintes: 

Matei Agropccuâria Sf A , ................ , 
Montcrosa S/ A , , .. , ... , .. , .. , ........... . 
Oriente Agropccuária S/ A .... , .. , ........ . 
Agropccuãria Paula Atafdc Ltda. . ......... ,' 
Agropccuária Porto Alegre S/ A , .. , , , , , , , , . 

Total .... ,, .. , .... , .. , ....... , , , , ,, 

10.000 ha 
15.000 ha 
8.920 ha 
7.000 ha 

15.000 ha 
70.920 ha 

Todas são firmas relativamente novas, constituídas poucos 
meses antes da aquisição dos imóveis c integradas, na maior parte 
das vezes, de pais, filhos c parentes, que se confessam sem experiên
cia alguma para o ramo agropecuário. mas que se obrigariam a 
contratar pessoa entendida no assunto, para dar início a essas ativi
dades agro-pastoris. 

A Matei, por exemplo, contemplada com 10.000 ha, foi consti· 
tufda cm 8·1·76, c jâ cm 10·8·76 firmava o compromisso de aqui· 
sição da área, 

O seu capital, de Crl 3.000.000,00, estava intcgralizado cm 
apenas CrS 300.000,00. Na escritura de compromisso, entretanto, 
ficou-lhe assegurado que a área adquirida, na base de 
Crl 300.000,00 o total, para pagamento, cm 10 anos, cm prcs· 
taçõcs de Crl 30.000,00, seria financiada no Banco da Amazónia 
pelo valor de Cri 4.330.000,00." 

Vejam V, Ex•s, aquilo que foi adquirido por 300 mil cruzeiros, cm 10 
anos ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -la pedir a V. Ex• repetisse este 
dado. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB-PR)- A Motel, urna das firmas 
compromissárias dessa área, tem um cupital de 3 milhões de cruzeiros. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB- RS)- Capital de 3 milhões de cruzei· 
r os. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - lntegralizou·sc cm apenas 
300 mil cruzeiros. Comprou essa !uea de 10 mil hectares para pagamento em 
lO unos, na base de 30 mil cruzeiros por mês. Na própria escritura de venda 
jà lhe ficou assegurado o direito de obter financiamenJo no Banco da Ama
zônia, onde essa àrea, comprada por 300 mil cruzeiros, seria tomada em h i· 
pateca pelo valor de 4 milhões c 330 mil cruzeiros. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB - RS) - Pcrmitc·mc, nobre Scnadol1 
(Assentimento do orudor.) V. Ex• faz muito bem cm ocupar n tribuna pura 
trazer este assunto no conhecimento do Senado Federal. Pediria que a Cusa 
rcnetissc sobre os dados que V. Ex• está comunicando, porque eles chegum a 
ser chocuntes. O mini mo que posso dizer é que eles sào chocantes. Constitui
se uma firma para adquirir determinada área, que não t: pequena, por um 
preço, cuja objetividnde não posso opinar, porque não conheço a região, 
mas verifico que, de duas uma, ou o preço é simbólico ou o financiamento é 
por demais paternalista. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V, Ex• haverá de formar juf· 
zo mais aprofundado ncca·ca du questão se continuurmos a ncrcscentur da
dos. 

O Sr. J•nulo Dro!l!lllrd (MDB- RS)- Vou Cllntinuar a ouvi-lo. 
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~--~----------------------------------------------------------------------------------J 
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O Senado Fedem! compro· 

meterll. seu nome definitivamente se aprovar essa violência. Isso é mais do 
que uma violência contra os interesses nucionais. ~uma das maiores imornli· 
dades qucjll. vimoS como Senador. Nunca vimos assunto mais imoral do que 
este nesta Casa. ~ uma violência. Pois veja V. Ext, nobre Senador Paulo 
Brossurd: a área foi comprada por 300 mil cruzeiros, para pagamento cm dez 
anos. De logo foi assegUrado nos compromissários compradores o direito de 
terem essa área avaliada cm 4 milhões c 330 mil cruzeiros no Banco da Ama· 
zônia. O pior: 

E de fato, já oito dias após o registro, seja, a 20 de agosto de 
1976. a firma levantou, no Banco Oficial acima referido, a quantia 
de CrS 2.864.290,00, através da Cédula Rural Pignorntlcin c Hipo
tccãrin n• FIA 76/93, registrada sob n• 52, Ficha I, do Livro 3 do 
Registro de l móveis. 

Estamos lendo nosso parecer divergente. Gostaria que V. Ex• ... 

O Sr. Poulo BroiSird (MDB- RS)- Então, jã houve empréstimo. 

O SR. LEin CHAVES (MDB - PR) - Jã houve a concessão. Eles 
pagaram apenas Cr$ 30.000,00 c, de logo, levantaram Cr$ 2.864.290,00. 

Como se sabe, a venda somente se perfectibiliza após a apro
vação do Senado- condição sine qua non para a validade da venda 
é que o Senado a aprove- já que, de acordo com o mandamento 
constitucional. nenhuma ârea superior a 3 mil hectares pode ser 
alienada pelo Poder Público sem esse consentimento. 

Em sua justificativa ao Presidente da República, o Ministro 
Maurício Rangel Reis deu como uma das razões para a venda o 
fato de a empresa vir a contratar, cm carátcr permanente, 17 cm
pregados, fato que- a seu ver- concorrerá para a fixação do ho
mem na terra. A proporção é de um empregado para cada fração 
de 588 hectares. 

Mutatis mutandis, todos os demais processos - estamos lendo nosso 
voto divergente, hoje relatado, embora o estudo tivesse sido alongado -
guardam caracterfsticas anâlogas, variando apenas cm área que, à cxceção 
de dois, nos demais casos chegam a ser de 15 mil hectares. 

A área original pertencia ao Estado do Amazonas, que a doou à 
SUFRAMA, para desenvolvimento de um plano de colonização agrícola. 

A doação foi precedida de parecer do Consultor-Geral da Re
pública, o Dr. Luiz Rafael Maycr, hoje Ministro do Supremo Tri
bunal Federal, onde S. Ext teceu consideração sobre o aspecto so
cial da medida, destacando o aproveitamento de terras públicas, 
com vocação agrícola, mcdilintc a protcçào do homem que a utiliza 
produtivamente. 

Agrfcola, c nào pecuária - vejam V. Exts - para o colono. 
E seu este: trecho do Parecer n9 L/100, que está aqui conosco: 

.. Que o objctivo principal dessas normas incorporadas nos tcx· 
tos constitucionais está voltado, essencialmente, para o aproveita· 
mcnto das terras públicas, com vocação agrícola, mediante a pro
tcção do homem que a utilizou produtivamente. O que se tem cm 
mira é, portanto, na linha histórica brasileira, a ocupação da terra e 
o desenvolvimento agrícola, favorecendo uma estrutura rundiáriu 
condizente, pelo estimulo às pequenas propriedades rurais c obs
túnciu à formação de latifúndios." 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um uparte, 
nobre Senador Leite Chaves? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer, nobre 
Senador Jurblls Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Nobre Scnudor, se ni\o for 
oportuno no momento, V. Ex• me rarú sentir c repetirei o aparte depois. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O voto divergente é curto. 
Assim, V. Ex• terá um quadro mais completo pura o seu posicionamento. 

O Sr. Jarbas Pas•orlnho (ARENA- PA)- Nobre Senador, gosturia 
de merecer a generosidade de V. Ex•. pura saber se(: oportuno o que vou per· 
guntur. A primeira pergunta: de quando datu este processo? Quundo deu en· 
tr:td:~ no Senado'! 

O SR. LEITE CHAVES (M Dll - PR)- As mensagens são de 28 de 
junhu de 1978. 

O Sr. Jurba• l'us.arlnho (ARENA- I'A)- De IIJJH. 

O SR. LEITE CH,\VES (MDB- PR)- Exnto. 

O Sr. Jarbao Passarinho (ARENA- PA)- Entilo, todas elas si\ o desse 
pcrlodo, com o Superintendente da SUFRAMA anterior ao utuul? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Todas são desse período. 

O Sr. Jorbu Pouarlnho (ARENA- PA)- O assunto já foi decidido 
nu Comissão de Constituição c Justiça? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Nilo, ele teve umu longa tra
mitação cm outras comissões c chegou h Comissilo de Constituição c Justiça. 

O Sr. Jorbu Posurlnho (ARENA - PA)- E lú, jã foi julgado? 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Não, vai ser examinado ama
nhà. 

O Sr. Jarbos P1111rlnho (ARENA- PA)- Entilo, V. Ex• cstã anteci
pando o seu voto? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O meu voto é divergente, é 
um voto cm separado. 

O Sr. Jarbu Po,..rlnho (ARENA- PA)- Depois, então, pedirei o 
aparte a V. Ex• 

O Sr, Paulo Bro,..rd (MDB- RS)- E, no mesmo tempo, chamando 
a atenção do Senado para a seriedade do problema. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Obrigado, nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O então consultor, naquele mesmo parecer, valeu-se de co
mentários do Constitucionalista Thcmistoclcs Cavalcanti, dele 
transcrevendo os seguintes trechos: 

''Ao Senado cabe exercer essa vigilância contra a constituição 
de latirúndios à sombra da generosidade c da influência pessoal. 
Fixou-se o mâximo da área concedivcl a dez mil hectares, Medida 
convencional, mas que permite uma disciplina legal da matéria, 
pode satisrazer à protcçilo do nosso patrimõnio territorial c evitar 
crises provocadas pela espcculaçao, cm torno da aquisição c con
cessões de terras públicas." 

Continua Thcmistocles; 
.. 0 controle do Senado tem um caráter social c cconômico de 

âmbito nacional: abrange não só as terras públicas da União, como 
as dos Estados c Municfpios. Pelo corpo do art. 156, se verifica que 

.a preocupação do legislador constituinte foi dar ao homem do cam
po oportunidade de cxplorã-las, mediante planos de colonização 
adequados. A sua fixação nelas, bem como aos habitantes das zo
'nas cmpobrccid~s. os dtsemprtgados e os pos.reiros, deve constituir 
·a principal preocupnçilo dos incumbidos das terras públicas. Como 
.fiador desta política deve o Senado intervir cm se tratando de alie
. nação ou concessão de área considerllvcl.'' 

Continuo o meu vota: 

Ficou clara, pois, a intenção do ilustrado parecer que roi u de 
admitir a doação à SUFRAMA para que ela utilizasse a área em 
plano de colonização agrícola, seja concessão de áreas a quem se 
dedicasse u lavoura, não tendo condição de as adquirir com recur· 
sos próprios, 

A finalidade era a contemplação do co:~mponês sem terra, pos
seiro muitus vezes, detentor de família c que tivesse como meio úni
co de subsistência o seu trabalho pessoal. 

Ao invés disso, o que se fez foi destinar-se parte dessa área a 
utividudc dircrcntc, entregando-a u comerciante~ c pessoas influen
tes de Munuus que jamais tiveram relacionamento com a atividnde 
agrlcoltt ou agropastoril, pelo menos através das firmas que se 
cor1stituírum exutumcntc paru ser contempladas com vantugens tão 
alurmantes. 

Outro ponto relevante c que no Senado nUa pode pussar des
percebido é que, cm seu Parecer, o Doutor Consultor Gc.rnl duRe
públicu chegou u considcrur que us terrus dcvolutus,uindu que su
perior cm (irea n 3 mil hcctures, prescindem de uutoriznçào do Se
nado qu:.mdo sejam objeto de trunsfcri:nciu entre pc~soas juridicus 
de direito públlco. 

Esse entendimento é pessoal, sem respuldo ulgum nu lei -c 
nisso cu pediria a utençno do Senudor Puulo Rrossard, porque este 
caso podcrú ir, futuramente, no Supremo. 
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A Constituiç!\o nl!.o restringe c tampouco diferencia entre a na
tureza das pessoas que se envolvam na trunsaçl!.o. A intcnçl!.o comi· 
titucional, clara c inarrcdávc\ é que as àrcas dessa cxtcnsi\o ou su· 
pcriorcs jamais se transladem de domínio sem o conhecimcn,to c 
consentimento do Senado, pura que cm sua superior sabedoria <~li
m cm cada caso da convGniência ou não de tais trunsaçõcs. 

A prevalecer esse entendimento, manifestamente inconstitu· 
cional, o preceito da lei maior poderia ser facilmente desobedecido, 
pois desde que nilo houvesse necessidade para consentimento de 
transladação entre pessoas jurídicas de direito público, a benefi
ciária poderia ceder a terceiros a (trca recebida em fruçõcs menores, 
deslocando o Senado de interferência constitucional, bastundo que 
tais áreas fossem desmembradas cm unidades inferiores a 3 milha. 

Há uma razão maior para que o controle do Senado seja feito 
sobre matéria de tamanha relevância. O Brasil é, cm terrus férteis, o 
Pais da maior extensão territorial do mundo. Todavia, a sun con
centração cm poucas mãos ultr.1passa os limites verificados em 
qualquer outra parte da Terra. Dessa maneira, as terras públicas 
não podem seguir igual destino, agravando ainda mais 11 presença 
do latifúndio no País. 

Esses dois óbices legais bastariam para inviabilizar, no Senil· 
do, o acolhimento dessas mensagens. 

Nl!.o se concebe, além do mais, como uma área de 70.920 hcc· 
tares possa ser destinada a apenas 6 proprietários, quando cm con
dições regulares de colonização poderiam comportar 3.646 
famílias, ou seja, 17.220 pessoas, tomando-lic como unidade 11grária 
a área de 20 ha c a média de 5 pessoas por famflia. 

Também não está sendo obedecido no caso o dispositivo regu· 
lamentar que manda que os interessados à pretensão apresentem 
certidão das terras que jã possuem. 

O dispositivo regimental é o de nq 407-C, que assim preceitua: 
Art. 407, O Senado se pronunciará sobre a alienação ou 

concessão de terras públicas com área superior a 3.000 (três mil) 
hectares, salvo para execução de planos de reforma agrária (Const,, 
171, parágrafo único), mediante pedido de autorização, formulado 
pelo Governador do Estudo ou Território respectivo, instruído 
com: 

c) planta e descrição de outras terras que o adquirente possua, 
com especificação da respectiva área de utilização. 

No processo, se tenta contornar essa exigência com simples de· 
cluração de que os interessados nilo são detentores de outras llrc:as 
na região, o que não satisfaz à exigência regulamentar. 

E se antes a pretensão já se manircstava inviável, anticonstitu
cional c anti·rcgimcntal, agora com mais razão ainda, quando o Go
verno, sob pressão dos reclamos populares- este último Governo, 
do Presidente João Baptista Figueiredo - está constituindo um 
grupo para a política da Amazônia, composto por diversos órgãos 
específicos, tais como o IBDF -INCRA -SUDAN -SEMA
BASA- DNER- Projeto RADAM·Brasil- Universidade Fe· 
derul do Amazonas- Universidade Federal do Purâ- Universi
dade Federal do Acre - Faculdade de Ciências AgrArias do ParA 
-Conselho Nacional de Desenvolvimento Cicntinco c Tccnol6gi· 
co - CNPq - EMFA. 

Este grupo jâ foi constiturdo pelo Presidente, através de decre
to, com a atribuição de apresentar cm 120 dias projeto de lei u ser 
encaminhado ao Congresso. 

Seria insensatez que se desse curso ao nn~umcnto dessas men· 
sagens, que jâ antes, c pelas razões apontadas, ni\o poderi11m mcrc
ccrto ad referendum do' Senado. 

Sendo alisim, opinamos pela sua devoluçl!.o ao Executivo, a 
fim de que Sua Excelência o Presidente da República poss11 
encaminhá-las antes à apri:ciaçào do citado Grupo de Trabalho. 

Brasllin, 17 de junho de 1979. 

o Decreto é recente c tem o n• 83.518, de 29 de maio de 19:9. 
Isso està dentro du àrcu amazónica, c essas conccssõ~:s foram feitas com 

ous11dia ilimitndu. . 
Essas firmas, como dissemos, silo novas, organizudus exclusivamente 

puru obter c uufcrir cssus vuntugens. 

o sr. José Uns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

o Sll. LEITE CJIAVES (M J)JI - I' R I - Logo cm scguidu o durei. 
<)ucro _., 11 mcntc dar uma lh:lli;.HhiTil~:.\uth' l.:l,l!lll é impossivel u uquisiçilo, de 

como é insuportável pura o Senado Federal, para sua seriedade, aceitar 
uprovaçõcs de mensagens como esta. 

Veja o caso dcssn aqui: 

lq) Agropecuária Dimana Comércio c Indústria S/ A. 
15.000 hectares; preço- CrS 457.506,00, 
Pagamento inicial - CrS 45.750,60 c 
9 de Crl 45.750,60. 

O cr,pital d-:-ssa firma, os Srs. sabem quanto é~ Um bilhào. Sabem quan· 
to eles ;ntegralizaram? Vjntc mil cruzeiros. A justificativa pura concessão da 
úrea ... 

O Sr. Paulo Bro5Sard (MDB - RS) - E o empréstimo, quanto foi? 

O SR, LEITE CHAVES (MDB- PR)- ... équeu Dimana empregará 
15 homens. Vejam os Srs., quinze mil hectares para uma firma que tem um 
capital constituído de apenas 20 mil cruzeiros, e que foram intcgralizndos da 
seguinte forma: 

Moritz Schattan 2.400 ações, de 1,00 cadu 
Bernard Lcwinski 2.400', idem 
José Oswaldo Correu 5.000, idem 
Despcrtcx da Amazônia S/ A 5.000, idem 
Salomão Schattan 100 ações, idem 
Zina Lewinski 100 açõcs, idem. 

A página 44, consta o seguinte: 

Pág. 44. "A Empresa Despcrtcx da Amazónia S/ A já insta
lou um projeto industrial, tendo um empregado que é engenheiro 
agrônomo, c por isso se credencia ao projeto agropccuário". 

Quer dizer, tem um empregado que é Engenheiro Agrônomo c, então, a 
firma constituiu uma outra, com 20 mil cruzeiros de capital, para adquirir 
uma outra área de 15 mil hectares. 

A Agropccuária Porto Alegre Sj A, composta de 3 lirm11s c, essas ti r
mas, pertencentes às mesmas pessoas, foi constituída para aquisição de área, 
com esse controle acionário: 

Toniolo Busncllo S/A - Túneis, Terraplanagens c Pavimentações 
47,50%. 

Sauar S/A Veículos 47,50% 
OVA Veículos S/ A 5,00% 
A firma Toniolo é composta de Joaquim Toniolo, Germano A. Tania

lo, Zaldi Toniolo, WaldirToniolo, Ivalio Toniolo, Olivio Pemffo, Humberto 
Cezur Busnelo, Aldo Lido Busnclo, Arno Mansucto Busnelo, Vilson Flores 
Busnelo, Honório José Barni, com 1,23% das açàcs. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista. Fazendo soar a campainha.) 
-Quero comunicar a V, Ex• que seu tempo cstla esgotado,. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sr. Presidente, não sei se te· 
ria condições de dar o aparte, porque não estou nem concluindo o meu dis· 
curso. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Tem 20 minutos que 
V. Ex• cstã falando pela Liderança c o tempo de V. Ex• está terminado. 

O SR. LEITE CHAVES (ARENA - PR) - Ilustre Líder, não tenho 
condições de dar o aparte de y. Ex• mas, oportun~mcnte, V. Ex• terá o 
aparte, porque voltarei à matCria, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Pediria à Mesa que me concedesse 
a possibilidlldc. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mal iniciei, o delineio dessa 
questão. Como V. Ex• vê, ela envolve questões de naturczajuridica, regimen
tal c, sobretudo, politica. 

Deploro, profundamente, nilo ter condições de dar o aparte a V, Ex•, 
mesmo porque, como li Presidêricia diz, eu jà excedo o meu tempo, a nilo ser 
que o Presidente permitissc .. Mu.s, quero dizer a V, Ex• que nem sequer ini· 
cici o meu pronunciamento. Quero, antes d11 sessão de 11manhil, onde levarei 
esse meu voto divergente, dar conhecimento à Casa de: que isto está ocorren
do no Puís. 

Ni\o é mensagem do Presidente utuul; elu vem de tempos pussudos, cm 
que os jornnis silt:ncinvam acerca de tudo- nada podium fular c pnljclm 
dcssn na\Urcz:t eram :tprovados por força dn detcrminaçi\n do voto da M illll· 
rill. Muito obrigadu a V. Ex• 

-------------·------·--
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O tempo de V, Ex• estA 
terminado, mas V, Ex• pode conceder o aparte que havia sido solicitado, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Concedo o aparte a V, Ex•, 
Senador José Lins, 

O Sr. Josf Llns (ARENA- CE:- Muito obrigado a V. Ex•, Senador 
Leite Choves, Ouço com muita atenção o seu pronunciamento. Por isso 
mesmo desejo trazer algumas informações que me parecem importantes pora 
o julgamento da questão que V. Ex• levanta. V, Ex• sabe que a Amazônia é 
uma ampla reglll.o vazia do País. O Governo tem procuratlo desenvolvê-la, 
iniciando seu esforço pela constituição de órgll.os espcc!licos, dotados de 
programas especiais para a Arca localizada 'cm torno de Manaus, que, por 
sua vez, foi transformada cm Zona Franca, com o mesmo objctivo. Toda 
sorte de incentivos tCm sido levados para a região com o bojctivo de· 
desenvolvê-la, de ocupá-la, de integrá-lu na economia nacional. Devido ao 
suno de de.~nvolvimento provocado por essas medidas, Mnnnus passou a so
frer dificuldades de abastecimento. Grande parte dos alimentos sào recebi· 
dos do Sul do País c até do estrangeiro. Em vista disso, novos programas de 
inve!ltimento têm sido introduzidos para desenvolver os sctores produtivos. 
No caso da agricultura, o Governo vem cuidando de incentivar o estabeleci· 
menta de novas empresas através da oferta de terras a preços subsidiados, 
capazes de atrair os investidores de outras regiões. De modo que essas terras 
silo, realmente, oferecidas a preços reduzidos. As empresas que se consti· 
tucm pura c~plorar essas terras ficam, porém, obrigadas a oprescntar um 
projeto que, uma vez aprovado, pode ser financiado nos termos das normas 
cm vigor. A avaliação das garantias do linanciamcnto pode ser, porém, in~ 
dependente do preço subsidiado das terras. Parece· me, nobre Senador, que a 
inconstitucionalidade que V, Ex• alega e o enorme escândalo a que V. Ex• 
se refere podem ser examinados à luz dessas informações. AliAs, pelo que 
sei, V. Ex• está hà quase um ano com este projeto em mãos, tornando-se es
tranho que antes de ser votado na Comissão de Constituição c Justiça, 
V. Ex• traga o assunto a plcnàrio. Nesse caso, parece-me que V. Ex• assume, 
conscientemente, o risco de arcar com as conseqUências do julgamento dessa 
mesma Comissão, à qual V. Ex• deve submeter o seu parecer. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• a gentile· 
za do aparte. Mas, quero dizer, também, que o Brasil era enorme c porque 
ele~ o dividiram cm sesmarias, na época, fizeram a coisa violenta que nós so· 
mos hoje, um ninho de latifúndios. Isto aqui é construçll.o de latifúndios c 
V.· Ex• não queira, com a constituição de urna firma de sete apaniguados, di· 
zcr que u situacào do Amazonas se vai resolver. Isto é benefício além dos li· 
mites. 

E nós demoramos com este projeto por duns determinações: u própria 
Liderança determinou que assim se lizcsse c, depois, solicitamos documen
tos. Tivemos que obter informações para nos convencer desses argumentos. 
Quiseram, inclusive, negar exigências regimentais, quando se estipula que 
eles digam, os interessados, quais são as terras que possuem, cm qualquer 
outra parte do País, c corno as exploraram para se credenciar a isso. Aqui no 
processo, a coisa foi contornada com a informação de que eles niio possuem 
área naquele local. 

Além do mais, o próprio parecer da Consultorin·Geral da República foi 
para que se fizesse uma reforma para colonos, para que a venda se destinasse 
a colonos, a homens que, digamos, fizessem a terra produzir, vivessem na 
terra. Fizessem uma espécie de colonização. E eles os deram para firmas de 
apaniguados, que constituíram, de imediato, enormes latifúndios. Então, 
uma firma constitui uma outra, dA 0% de entrada, intcgralizn o capital com 
I U%, c jú. levanta no banco 2 milhões c 850 mil cruzeiros. 

E o pior é que, digamos, a concessão, a validade da venda estú condicio· 
nnd01 à aprovação do Senado, por determinação regimental, por detcrmi· 
nacilo constitucional. 

De maneira, Senador José Lins, que V. Ex•. tentando justificar isto, 
V, Ex• se compromtte. Este caso é preciso ser visto, c n6s aqui, no MDB, 
quando nilo tfnhamos condições nem sequer de levantar assunto desta na tu· 
reza, porque nus comissões eles morriam, quer dizer, o retivemos pnru que 
mais documentos viessem no processo, 

O Sr. Jol<! Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• mais um aparte1 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)-Se o aparte de V, Ex• nho for 
muito longo. V. Ex• pode muito bem pegar o processo. V. Ex• quer saber de 
uma coisa? Eu voltarei a este assunto. V. Ex• munuscarú estas mensagens c 

furá um discurso, mas nll.o queira V. E:t• com um aparte, cm linul de discur· 
so ... Faca V. Ex• um discurso, O assunto é de alta relcvfincin, é parte do Bra· 
sil que está sendo vendida; nilo é para atender a camponeses, é para atender a 
magnatas de Manaus que nem sequer conhecem a agropccuária, muitos de
les confessam. 

O Sr. Jol<! Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, se V, Ex• me per· 
mi te, o que estou discutindo é o julgamento antecipado da matéria. Alilas, a 
meu ver, o preço de ntrnçilo c incentivo cobrado pelo Governo pela terra, 
nada tem a ver com o valor real da terra que, no contexto do projeto, deve 
servir de lastro pára o financiamento. Por outro lado, se o projeto está cm 
màos de V, Ex• hú. quase um uno, para ser relatado perante a Comissão de 
Constituição e Justiça, parece-me que se torna inadequada a suu discussão, 
no momento, neste Plenú.rio. 

O SR, LEITE CHAVES (MDB - PR)- De fato, cstl! hA bastante 
tempo c o partido de V. Ex• poderia ter pedido urgência, como pede para 
muitas das medidas aqui tramitadas. 

O próprio Líder Eurico Rczcnde me falou c cu disse: o processo é este. 
Por que vocês não pedem urgência? Por que não pedem? E porque ê indercn· 
sávcl, t: moralmente indefensável. 

E o que sugerimos, Sr. Presidente? Nilo é nem sequer um indeferimento 
sumário, que é o que o Senado deveria fazer se ele realmente funcionasse 
como uma organização acima dos partidos. Sugerimos que as Mensagens 
voltem uo Executivo, sobretudo depois que o último Presidente, conhecendo 
fatos dessa natureza- ao que suponho- baixou decreto para que situações 
dessas sejam melhor avaliadas, não só isoladamente como no seu conjunto. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Se o assunto for escandal~so, fique 
V. Ex• certo de que a Maioria tomarâ a iniciativa de vçtar contra ele. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente, (Muito bem!) 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA REUNIÀO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE JUNHO DE 1979 

As dczessctc horas do dia doze de junho de mil novecentos c setenta e 
nove, pre~cntes os Senhores Senadores lvandro Cunha Lima, Henrique de 
Lu Rocque Almeida e Passos Pôrto c Deputados Dario Tavares c Hugo Na
poleilo, sob a presidência do Senhor Deputado Bento Gonçalves Filho, 
reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congrcs· 
sistas, a fim de deliberar sobre assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da 
reuniilo anterior, sào relatados c aprovados, por unanimidade, nos termos 
dos pareceres dos relatores os proceSsos de concessão de pensões a Dante 
Costenuro, Maria José Lopes c Silva, A manda Clementina Borges c outros. 
Em seguida o Senhor Presidente sugere que doravante a Assessoria Técnica 
da Secretaria opine conclusivamente sobre os processos, que deverlio ser 
submetidos a apreciação do Conselho. A sugestão é aceita à unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas c trinta minutos é encerrada a 
reunião. E, para constar, cu, Nelson Santa Cruz Quirino, SeCretário, lavrei a 
presente Ata que, depois de lida c aprovada, serà assinada pelo Senhor Presi
dente. - Deputado Bento Gonçal>ts Filho, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da competência estabelecida pelo Art! IS, item 01d'\ da Lei 
n• 4,2g4, de 20 de novembro de 1963,tendo procedido ao exume do Balance· 
te Patrimonial c o Demonstrativo da Receito c Despesa referentes ao pcrfodo 
de Jv.s~ 79 a j 1-5-79, é de parecer que os mesmos se encontram certos c cm 
bou ordem, satisfazendo assim as exigências legais. 

Bras!liu-DF, 20 de junho de 1979.- Deputado Bento Gonçah•.s Fi· 
lho, Pr1=sidentc - Senador Bernardino Viana, Conselheiro - Senador Ivan· 
dro Cunha Lima, Tesoureiro- Senador Henrique de La Rocque, Conselheiro 
- Deputado Jorge Furtado Leltt, Tesoureiro - Deputado Djalma Be.ua, 
Consdhciro - Senador Passos Põno, ConsC!heiro - Senador Nrlson Car· 
m•lro, Conselheiro- Deputudo Pedro Faria, Conselheiro. 
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MESA 

lui: Viana {ARENA- BA) 

Nilo Coelho ~ARENA- PE) 

Oinorte Mariz (ARENA- RN) 

Alexandre Ca1to (ARENA- MA) 

2•·Secretárlo 

Gabriel Herme1 (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Direton Antônio Carlo1 de Nogueira 
tocol1 A"elto 11- Terreo 
T elefone11 223·62olol e 22.5·850.5 - Ramais 193 e 2.57 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefo1 Côndido Hippertt 
tocoh Ane11o 11- Terreo 
Telelone1 22.5·8.50.5- Romoi1 301 o 313 

COMISSÀO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Evelo1io Vieira 
Vice·Preiidente• Leite ChoYo. 

Titularei 

1. Pano• P6rto 
2, Bentdito Canelai 
3. Pedro Pedronian 
4, Jo11 Lin1 

1, Eveloaio Vieira 
2. Leite Cha'IOI 
3. Jo1t Richa 

Suplente• 
ARENA 

1. Jutohy Mogolh61i 
2. Affonto Camargo 
3. Joào Colmon 

MDB 
1, Agenor Mario 
2. Amoral PtiJtoto 

Aui1tenle1 S6nlo Andrade Pei.11ota- Ramol307 
Reuniàe11 Quortol•feiral, a1 1 0100 horo1 
Lo<ol1 Solo "Ruy Barbo1o"- Ane~to 11- Romoi1 621 e716 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Prt1idtnle1 Mendn Canela"' 
~ice·Pra1idanle1 Aoanor Mario 

louri ... ol Boplhla (ARENA- SE) 

Go110o MUller (ARE NA - MT) 

Suplentes de Stcretcirlo• 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canela, fARENA- MT) 

Pauo1 POrto (ARENA - SE) 

Titularei Suplente1 
ARENA 

I. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 

2. Jose Lins 2. Alberto Silva 

3. Eunice Míchile1 3. Almir Pinto 
4. Vicenh1 Vuolo 

MDB 
1. Evondro Carreiro 1. Marco• Fr~ire 

2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3, Mouro Benevid11 

Auistente1 Cario• Guilherme Fon~eca- Ramo1676 
Rauniõt111 Terçol•feirol, Cu 10100 hora• 
Locoh Sola "Ciovi1 Bevilocquo" - Ane11o 11- Romal623 

COMISSAO DE CONSIITUIÇAO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 1' membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1ldente• Henrlqu. de la Rocque 
1•·Vict·Pre1idtnte1 Alo)"'io ChO'IOl 
2•·VIc .. Pretldenlt• Hugo Ramo1 

Tllulore1 Suplenl15 
ARENA 

1. Henrique de La Rocque 1 , lenolr Varga1 

2. HeiYidio Nuno• 2. João Colmon 

3. Jou. Sarney 3 . .t.lmlr Pinto 

•• Aloy1io Chove• -'· Milton Cabral 

S. Aderbol Jurtmo S. Bernardino Viana 

6. Murilo Bodoro 6 . .A.rnon de MeUo 

7. Moocyr Oallo 
8. Amoral Furlon 
9, Raimundo 'Paritnte 

MDB 

1. Hugo Romo1 1. Cunho Uma 

2. lailrtChoYII 2. Tone rede NeYet 

3. Lazoro Barbozo 3. Dirceu Cordo1o 

4. Nal1on Carneiro 
S. Paulo Bronord 
6. Franco Montara 

Aui1tenla1 Maria Helano Bueno BrandOo- Ramal30.5 
ReuniOII; Quorlol•fairol, t11 l0100 hora1 
tocol1 Solo "CioYÍI Bevilocqull" - Ane~~oo 11- Romol623 

Qulnlll·rclra 11 1863 .. 

LIDIRANÇA DA ARINA I DA MAIORIA 

Líder 
Jorba1 Pouorinho 

Vlce-Lider•• 
Aloy1io Chove~ 

JOIO linl 
Aderbol Juremo 
Lomanto Junior 
Moocyr Oollo 
Mutilo Bodoro 
Saldanha Oerzi 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lide r 
Paulo Brouord 

Vlce·Lider•• 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Morco1 Freire 
Mouro Benevidn 
Orellel Ouercia 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
( 11 membro!) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idenle1 Jeue Freire 
Vice·PresidenteJ Lazoro Borbozo 

Titularei Suplentes 

I. Jeue Frtire 
2. Jote Sarnty 
3. POI«<I Pàrto 
4, Saldanha Cerzi 
5. Alfon10 Comorgo 
6. Murilo'Badoro 
7. Benedito Ferreiro 

1. Itamar Franco 
2. Lazoro Borboza 
3. Adalberto S.na 
ol, Mouro Btnevides 

ARENA 
1. Jo10 Guiomord 
2. Tor~e Outro 
3. Bendito Canelai 
I. Moocyr Dollo 

MDB 
1. Htnrique Sontillo 
2. Roberto Soturnino 
3. Gil .... an 1\ocho 

Anistenle1 Ronoldo Pacheco de OliYtiro- Ramal 306 
Reuni6111 Quintat·feir.ol, én 10.00 hora1 
Local! Sala "Ruy Borbo1o"- An .. a 11- Romail621 • 716 

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre~Jdente1 Itamar Franco 
Vice•Pre1ldente1 Roberto Saturnino 

Titularei Suplente• 
ARENA 

I. Arnon de Mello 1. HtiYidio Nune1 
2. Bernardino Viana 2. Alberto SIIYa 
3. Jo1e Linl 3. Benedito Ferreiro .. Jaue Freire ol, Vicente Vuolo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Conelo1 
7. Luiz CoYolconte 

MDB 
1. Roberto Soturnlno 1, Jo1e Richo 
2. l!amor Franco 2. OrCI1tel Querelo 
3. Morco1 Freire 3. T oncrtdo Ne'I'CII 
4. Padro Simon 



lK64 Quinta-feira li 

Aui•tenle• Daniel Rei1 de Souza- Romoi67!J 
Reuni6111 QuortOI•feirol, 0110,30 horo1 
local, Solo "Ruy Sorbo1o"- Anuo 11- Romoi1621 e 7\6 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -(CECi 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre~idente, João Colmon 
Vice·Pre1idente, Jutohy Mogolh015 

Titularei Suplente1 
ARENA· 

1. João Colmon I. Jo1e lin1 
2. Tar10 Outro 2. Arnon de MeUo 
3. Jutohy Mogolh611 3. Jorge Kolume 
4. Aloy1io Chav11 4. Pedro Pedrouion 
!J. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michil11 

MDB 
1. Adalberto Sono 1. Morco1 Freire 
2. Evelo1ia Vieira 2. Gilvon Racho 
3. Franco Montara 

Aui1tente1 Sónlo Andrade Pei11ato - Romol307 
Reunia,., Ouint01·feiro1, 01 10100 horo1 
local, Sala "Ciovi1 Bevilocquo"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF) 
( \7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idenlo1 Cunha Uma 
Vice·Pre1idente* Toncrodo NoV11 

Titulor11 

1. Raimundo Parente 
2. Jo1o Guiomord 
3. Arnon de Mello 
4. lomonto Juniar 
S. Affon1o Camorgc• 
6. ViCinto Vuolo 
7. Alberto Silva 
8. Amoral Furlan 
9. Jorge 1Col11•no 

10. Jutohy Magolhàol 

11. Mond11 Canele 

1. Cunho Limo 
2. Toncrodo Nov~1 
3. Roberto Saturnlno 
4. Amoral Peixoto 
!J. Pedro Simon 
6, Mo11ro Bene'vidll 

Suplente1 
ARENA 

1, Saldanha Oorzi 
2. Henrique do Lo Rocque 
3. Jeue Freire 
4. Jo10 Sorney 
S. Milton Cabral 
6. 

MDB 
1, Paulo Bronord 
2. Morco1 Freire 
3. lcizaro Barbara 
.;, Jo~t~ Richo 

Aul1tenlo• \.Qrlo• Guilherme Fon1oco - Ramal 676 
Rouni6111 Quintat:feirol, 01 9130 horo1 
Local, Solo "Ciovi1 Bevilacq11o"- Anuo 11- Ramal623 

COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 
(9 mombro1) 

COMPOSIÇÀO 
Pro1ldonlo1 Helvldio Nunel 

Vice-Protldente1 lenolr Vorgo1 

Titularei 

1. Lenoir Vorgo1 
2. Holvidio Nuno• 
3. Jone Freire 
4. Moocyr Oolla 
S. Henrique do la Rocquo 
6. Aloy1lo Chovei 

Suplont11 
ARENA 

I, Jutohy Mogalhõot 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Mlchlle~ 
4. Benedito Conelcn 

DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(S.çio III 

MDB 
I. Franco Montara I. Nel~on Carneiro 

2. Mortal Freire 2. Humberto Lucena 
3. Jai1on Barreto 

Aui5fente, Daniel Rei I de Souza- Ramol67.5 
Reuni6e11 Quinlot·feirol, 05 11:00 horo1 
local, Solo ''Ciovi1 Bevilocquo"- An1110 U- Romal623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA -(CME) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Prl5idente. Arnon de Mello 
Vice·Pre11dente1 Âlberto Silvo 

Titulare~• Suplente1 
ARENA 

I. l11iz Cavalcante 1. Alfonso Camorgo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Mogolh611 .. Arnon do Mello 

MDB 
1. Dirceu Cardoio 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique SantiUo 

Anittente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romol306 
Reuniõot, QuartOI·feiral, à1 11100 horo1 
local. Anexo "8"- Sala ao lodo do Gob. do Sr. Senador 
João SoiCO - Romol484 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 
(.5 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idento1 Dirceu Cordo1o 
Vice·Pre~idenfe1 Adalberto Sono 

Titularei Suplont11 
ARENA 

I. Tono Outra 1. Joào Calmon 
2. Saldanha Oerzi 2. Murilo Bodoro 
3. Mond11 Canele 3, Jo11 Sornoy 

MDB 
\. Dirceu Cordo1o 1. Hugo Romoi 
2. Adalberto Seno 

Auiitente• Mario Tharozo Mogolh611 Moffo- Ramal 134 
Rounià11: Ouintol·ltirol, 01 12.00 horo1 
Local. Solo "Ciovi1 Bevilocquo" - Ano•o 11 - Romol623 

COMISS/.0 DE RELAÇOES EXTERIORES -ICRE) 
( 1.5 membro1) 

COMPOSIÇ/.0 

Pro•idente1 Tor10 Outro 
1•·Vice·Prtiidonlo: Saldanha Oerzl 
2•·Vice•Pr11idonle1 lomonto Junior 

Titulare• Suplon111 
ARENA 

1. Tono Outra 1. Aloy1io Chov11 

2. Bernardino Viana 2. Pedro Podronlon 
3. lioldonho Donl 3. Henrique do lo Rocquo 

•• lamento Junlor 4. Joto Gulomord 
S. Mandei Conole S. Lui1 Cavalcante 
6. Adorbal Juremo 6. 
7. Almlr Pinto 
8. Lenolr Vorgo1 

•• Jo•o Sorney 

Junho de 1979 

MOO 
1. Pa11lo Bronord I. Morco1 Freire 
2. Nel1on Carneiro 2. Mo11r0 Benevid11 
3. Itamar Franco 3. leite Chovei 
4. Jo1e Richo 
S. Amoral Peixe>lo 
6. To"credo Neve\ 

Al~i1tente. Ci.lndido Hippertt- Ramoi1 301·313 
Reuni6011 QuariOI·feiral, 01 II100 horo1 
Local, Solo "Ruy Barbo1a"- Anexo 11- Romoil621e716 

COMISSAO DE SAUDE -(CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idente: Gilvon Rocha 
Vice·Protidenter Henrique Sontillo 

Titularei Suplante~ 

ARENA 
I. Lomonto Juniar I. Saldanha Cerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolumo 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelai 
4. Jo1o Guiomord 

MDB 
I, Gilvan Rllcho 1. Jo10 Richo 
2. Henrique Sontillo 2, Adalberto Sena 
3. Joi1on Barreto 

A11i1tente: Carlo1 Guilherme Fon10Co- Romo1676 
Reunioo1: Quintal·feiroi, 01 10130 hora• 
local. Solo "Ruy Borboto"- Anexo 11- Romoi•621 e 716 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL -(CSN) 
(7 mombro1) 

COMPOSIÇ/.0 

Pr15idonto1 Jorge Kolumo 
Vico·Prttidenltl Mauro Benevidtl 

Titulare~ 

1, JorgeiCalume 
2. L11iz Cavolc:onte 
3. Murilo Badoro 
4. Benedito Ferreiro 

1. Mouro Benovid11 
2. Agenor Mario 
3. Hugo Romo1 

Suplent01 
ARENA 

1, Raimundo Parente 
2. Amoral Furlon 
3, Jo11 Guiomord 

MDB 
1, Cunho limo 
2. Joi1on Barreto 

Ani1tentt1 Corlo1 Guilhtrmo Fon10co- Romal676 
Rouni6111 Quorto•·foirol, éu9.30 horol 
Local, Sola ''Ruy Barbo1o"- Anexo 11- Ramai1 621e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO POBLICO CIVIL -iCSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idonte: Evondro Carreiro 
Vice·Pr11ident11 Humberto Lucena 

Titularei Suplont11 
ARENA 

I, Raimundo Parente I. Aflon1o Cnmorgo 
2. Henrique dela Rocqye 2. Pedro Pedroulun 
3. Bernardino Vlono 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silvo 
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ANO XXXIV- N• 075 SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO 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, Presi

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 47, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, que "constitui reserva de con
tenção com parcela das receitas vinculadas da União, e dá outras providências". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto· lei n• 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, que "constitui reserva de con
tenção com parcela das receitas vinculadas da União, e dá outras providências:'. 

Senado Federal, 21 de junho de 1979.- Senador Lu/: Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituicão, e cu, Luiz Viana, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 26, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
Cr$ 12.000.000,00 {doze milhões de cruzeiros) o montante de sua diYid• consolidada. 

Art. 1• E a Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resoluçilo nV93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm CrS 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco .Nacional da Habitação- BNH- destinado ao finan
ciamento dos serviços de pavimentação cm áreas de conjuntos habitacionais daquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de junho de 1979. -Senador Lu/: Viana, Presidente. 

SUMÂRIO 

l-ATA DA IOOtSESSAO, EM 21 DE JUNHO DE 1979 

1,1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- ORcloa do Sr. l•&cret,rlo da Clmara doa Deputado• 

Encaminhando à revlsdo do Senado aut6grafru dru s.gulntts projttos: 

-Projeto de Lei da C!maro n• 39/79 (n• 1.123/19. na Cosa de ori· 
gcm), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera dispo· 
sições do Decrcto·lei n• 167, de 14 de fevereiro de 1967. 

-Projeto de Lei dn Cimara n• 40/79 (n• 1.124/79, na Caaa de ori· 
gem), de iniciotivn do Senhor Presidente do Rcp6blica, que introduz alto
rações na Lei n• 5.969, de li de dezembro de 1973, que inatitui o Prosra
mo de Gnrnntio da Alividnde Agropccu6ria - PROAGRO. 

1.2.2-Parocem 

Rrfrrtntts às stgulnlts matirla.s: 

- Projeto de Rcso1uçno n• 16/79, que reconhece como serviço de 
coopcruçllo intcrparlumcntnr o Grupo Parlamentar de Ungua Francesa. 
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-Projeto de Resoluçào n\'143/78, que altera a composiçào dr: classes 
da Categoria Funcional de Assistente Legislativo do Grupo-Atividadcs 
de Apoio Legislativo de que truta a Resolução n~' 18, de 1973, e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 27/79 (n• 4.70l·Cf78, nu Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação dc cargos na Sccrctaria do Tribumtl 
Regional Elcitoral do Piaui, e dí1 outras providências. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessào do Congresso Nacional a realizar-se hoje, 
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Cámara n• 81/78 (n9445/75, 
nu Casa de origem), por ter recebido pareceres contr!1rios, quanto ao 
mérito, das comissões a que foi distribuído. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 187 f79, de autoria do Sr. Senador 
Aloysio Chaves, que revoga o§ 311 do art. 899, o art. 902 c seus parágr<~fos, 
c modific<~ a rcdaçào d<~ alínea r do inciso I, do art. 702, da alínea b do art. 
894, da alínea a do art. 896, da Consolidnçllo das Leis do Trabalho, bem 
como do art. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970. 

-Projeto de Lei do Senado n• 188/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que acrescenta dispositivo à Lei n~' 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

-Projeto dr Lei do Senado n• 189/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a transferência da matrícula de univer· 
sitários servidores públicos estaduais, na forma que especifica. 

-Projeto de Lei do Senado n• 190p9, de autoria do Sr. Senador 
Raimundo Parente, que altera a redaç~o do art. 280 do Código de Proccs· 
so Civil, c dá outras providências. 

1.2.5 - Requerimentos 

-NOs 208 c 209/79, de desarquivamcnto de projetas de lei do Sena· 
do que especificam. 

1.2.6- Comunicação da Liderança da ARENA na Câmara dos Depu· 
tados 

-De substituição de membro cm Comissão Mista. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Visita a ser feita à Comissão 
Parlamentar de Inquérito que investiga denúncias sobre irregularidades 
na execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, por dirigente da cons· 
trutora alemã KWU, encarregada da construção du Usina de Angra dos 
Reis. 

SENADOR PAULO BROSSARD, como Lldcr - Repulsa, cm 
nome da Oposiçào, pelo assassinato do jornalista norte-americano c seu 
intérprete, por soldado da Guarda Nacional da Nicarágua. Solicitando 
esclarecimentos ao Governo Federal, a respeito da venda de armamento 
bélico àquele País. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Lldcr - Considc· 
rações sobre a situoçilo politica da Nicarâgua c o clima de violência que 
ora se verifica naquele Pais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 181/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcnc· 
vides, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n9 

83/78, de sua autoria, que estabelece a obrigatoriedade de revisilo semes
tral dos niveis de salàrio minimo, c d6. outras providências. Aprovado, 
após usar da palavra no encaminhamento de sua votoçào o Sr. Mauro Be~ 
ncvidcs. 

- Requerimento n• 182/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér· 
ela, solicitando a trunscriçào, nos Anais do Senado Federal, da Curta do 
Vale do Parunapanemu. Aprovado, 

-Projeto de Lei da Câmara n• 3/74 (n' 845/72. nu C usa de origem), 
que regula os contrutos pura a gruvuçào c comerciulizuçilo de discos musi
cais. Apronulo o substitutivo du Comissilo de Economia, ficando prc.:judi· 
cudos o projeto c o substitutivo du Comissi\o de Educação c- Culturu. À 
Comissão de Reduçilo. 

-Projeto de Lei da Câmm n• 39/77 (n• 350/75, na Casa de o ri· 
gcm), que dá nova redaçilo ao§ 211 do art. 543 da Consolidnçào das Leis 
do Trabalho, que trata do empreg:1do eleito paru o cnrgo de udminis· 
tração sindical ou representaçl\o profissional. Aprovado. A sanção. 

- Projcto de Resolução n~'93f77, de autoriu do Sr. Scnndor Itamar 
Franco, que: modi~ca a rcdaçlLo do art. 180 do Regimento Interno do Sc· 
nu do Federal. Rejeltudo, :1p6s usarem da palavra em sua discussão os Srs. 
Itamar Frunco, Dirceu Cardoso, Paulo Brossurd e José Lins. Ao arquivo. 

- Projcto de Lei do Senado n~' 157/78, de autoria do Sr. Senador 
Dirceu Cardoso, que: inclui no PI uno Nacional de Viuçào u Rodovia lúna 
(BR·262)-Muniz Freire-Anutiba-Placa-Alcgre, fazendo ligação 
com a BR-IO I, c dá outras providências. AproYado, em primeiro turno, 
após usar da palavra cm sua discus'stlo o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Lt:i do Senado nQ 6f79, de autoria do Sr. Senador Ores
tes Quérdu, que institui u aposentadoria voluntária da mulher scguradu 
do INPS upós vinte c cinco anos de serviço, com proventos proporcio· 
nais. (Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senudo n~' 8f79.) 
{Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n' B/79, de autoria do Sr. Senador 
Frunco Montara, que dispõe sobre a concessão do abono de permanência 
cm serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de ativida· 
de, dando nova rcdaç~o no §4• do art. 10 du Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 6/79.) 
(Apreciação prcliminur da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ADERBAL JUREMA- Posiç~o do Governo de Per· 
nambuco em relação ao problema ecológico da SUAPE. 

SENADOR LEITE CHAVES - Cancelamento de vôo da 
TRANSBRASIL para a cidade de Londrina-PR. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Carta de cx·combatcnte em 
favor de medida que possibilite aos maiores de 55 anos de idade a aqui
sição da casa própria. 

SENADOR JUTAH Y MAGALHÃES- Melhoria salarial para o 
professorado brasileiro. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Transferência da Escola Supe· 
rior de Guerra - ESG, para Brasilia. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Solenidades comemorativas 
da .. Semana de Anchicta'\ realizadas na Capital paulista. 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Libcraç~o de recursos nc· 
ccssários à execução do Programa de Módulos Esportivos. 

1.5- COMUNICAÇÀO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessào extraordinflria a realizar-se hoje, às 18 horas c 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.6- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 1011 SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1979 

2:1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -O lidos do Sr. !•-Secretário da Cimara dos Deputados 

Encaminhando à revi.são do Senado autógrafos do.s .reguinte.s projetos: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 41/79 (n• 2.251 f76, na Casa de ori· 
gcm), que acrescenta parAgrafo uo art. 643 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12/79 (n• 12/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Rcpúbli~ 
en Federativa do Brasil c o Governo Militar Federal du República Fc· 
dera! du Nigéria sobre Serviços Aêreos entre seus respectivos Tcrrjtórios c 
Além, concluído cm Brusllia, u lO de janeiro de 1979. 

- Projeto de Decreto Lc~dslativo n9 13/79 (n~' 11/79, nu Cflmara dos 
Dcputudos), que aprovn o texto do Acordo de Coopcração Económicu, 
Cientifica c Tí:cnicu entre o Governo da República Federutivu do Brusil c 

) " 
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o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinudo em 
Brasíliu, :1 10 de janeiro de 1979, 

2.2.2 - Requerlmenlo 

-No 210/79, de dispenso de intcrstlcio c prévia distribuição de uvul· 
sos para o Projeto de Lei du Cãmuru n' 27/79 (n' 4.701/18, no Casa de 
origem), que dispõe sobre a criaçi\o de cargos na Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Piaui, e dú outras providências, a fim de que ngure 
na Ordem do Dia da sessi\o seguinte, Aproudo, 

l.l.J- Comunlcaçio da Liderança da ARENA 

-De transrerência do Sr. Senador José Guiomard, para a Comissão 
de Finanças, como Suplente. 

2.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 17/76, de autoria do Sr. Sena

dor Nelson Carneiro, alterando o Decreto Legislativo n' 96j75, que dis· 
põe sobre o pecúlio parlamentar. Aprovado, com emenda. À Comissão de 
Redução, 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 5/79 (n' 3/79, no Câmura dos 
Deputados), que ratifica o texto do Acordo Comercial entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné
Bissau, celebrado cm Brasília a 18 de maio de 1978. Aprondo, Ã Comis
são de Redução. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APC>S A ORDEM DO DIA 

- Reduções finais dos Projetas de Decreto Legislativo n9s 17/76 c 
5/79, constantes da Ordem do Dia da presente sessão, Aprovadas, nos ter
mos dos Requerimentos n's 211 c 212/79. A promulgação. 

2.5- DESJGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÀO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÀO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, proferido na sessão de 20·6· 79. 
-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 20-6-79. 

4-ATA DE COMISSÀO 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 100• SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1979 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESJDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GASTÀO MÚLLER. 

ÃS /4 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalumc - Raimundo Parente - Aloysio 
Chaves- Jarbas Passarinho- Alberto Silva- José Lins- Mauro Bcnevi· 
des- Agcnor Maria- Cunha Lima- Adcrbal Jurcma - Marcos Freire 
-Nilo Coelho- Arnon de Mcllo- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon -Nelson Carneiro -
Amaral Furlan - Franco Montara - Orestes Quércia- Lázaro Barboza 
-Gastão MUller- Vicente Vuolo- Pedro Pcdrossian- Affonso Cama r· 
go - Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. !'·Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. JP-Secretdrio da Câmara dos Deputados. encaminhando à revisão 
do Senado autógrafo dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA No 39, DE 1979 
(n' 1.113/79, na Casa de orl1om) 

De iniciativa do Senlror Presidente da República 

Altera dlsposlça.. do Docrelo-lol n<> 167, do 14 de r .. erelro de 
1%7. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Ficam acrescidos no urt. 60 do Dccrcto·lci no 167, de 14 de fc· 

vcrcirt;> de 1967, os seguintes par6graros: 

"Art. 60. . ......................................... . 
§ I' O cndossutário de Nota Promissória Rural ou Duplicata 

Rural nll.o tem direito de regresso contra o primeiro endossante c 
seus uvnlistus. 

§ 2' E nulo o uval dado cm Nota Promissório Rurul ou Du· 
plicaht Rural, pelo primeiro endossante ou por seu cônjuge." 

Art. 2' Esta lei entrarA em vigor nu dutu de suu publicuçllo. 
Art. 3"~ Revogam-se as disposições cm contrArio, 

':·i,'~, G.i. ..J,~~ 

MENSAGEM N' 1~8, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art!go SI da Constituição, tenho a honra de submeter à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanh'ado de Exposição de 
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Agricultura c da Fazenda, o 
anexo projeto de lei que "altera disposições do Decreto-lei n' 167, de 14 de 
fevereiro de 1967". 

Brasilia, 4 de junho de 1979, - Joio Baptista FIKU•iredo. 

EXPOSJÇAO DE MOTIVOS No 38, DE 29 DE MAIO DE 1979, 
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA 

E DA FAZENDA 

Excclcntissimo Senhor l':csidcntc da República: 
Como ê do conhecimento de Vossa Excelência, ultimamente vêm-se avo

lumando as reclamações contra a atual sistemática de comercialização de 
produtos de origem rural, quando utilizada u Nota Promissbria Rural 
(NPR), emitida pelo comprador dos bens. 

Isso porque, em face principalmente da ocorrência dC concordotas c r a. 
lências de empresas agroindustriais de maior porte, os produtores rurais cn· 
centram grandes dificuldades para honrar seus compromissos oriundos do 
endosso-aval aposto nos títulos negociados junto h rede bancAria. 

ConseqUentemente, intensificaram-se as gestões, inclusive no âmbito do 
Congresso Nacional, visando a alteração da legislação vigente, cm especial 
as disposições constantes do Decrcto·lei número 167, de 14·2·67,11 CJUC se su· 
bordina u NPR, 

Entretanto, nilo obstante a farta c volumosa argumentação até ogora 
apresentada, ainda nl!.o se encontrou um substitutiVo legal c processual que 
pudesse aperfeiçoar, com vantagens para todas as partes envolvidas, o atual 
mecanismo inerente à circulaçilo c negociaçilo das NPRs, pois a simples ex
clusão da co·obrigaçllo cambial do produtor-endossante esbarra nas exigên
cias da rede ba.nc6ria, preOcupada cm resguardar-se conVenientemente qunn· 
do dos negócios realizados com base naqueles thulos, 

Assim, o endosso da Nota Promissória Rural tem-se constituído cm 
problema de dincil soluçllo até o momento, sendo de notar que a maioria dos 
projetas de lei em tramitaçllo ou arquivados no Congresso Nacional propõe 
a eliminaçilo pura e simples do direito de regresso contra o endossante {pro· 
dutor ;vendedor), medida que também vem sendo preconizada pelas entida
des de classe c que representa o anseio maior dos produtores. 

Rclevu ressaltar, por oportuno, que um simples exame dos fundamentO!! 
que nortearam a criuçl'lo du Nota Promissbrin Rural nos induz à conclu.~ào 
de que a finalidade institucional do titulo vem sendo totalmente desvirtuada 

-'··<··· 
:.·.' .. 
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e que seus hc:ncficios, ;:10 invés de rccaín:m ::'Jbre os produtores rurais, p:t.~sa
rum :10s industriais e comerciantes, com notórios prejuízos que constituem 
fator de intr:mqUilidadc para o produtor rural. 

Lamentavelmente presencia-se. agora, o total dcsvirtu:1mcnto dó! NPR, 
que mais vem se prestando à formuçào de capital de giro de industriais eco
merciantes- com juros do crédito rural e garantiu do lavrador c do <.~grupc
cuarista - do que a qualquer amparo ao setor primário. 

t\o que entendemos, duas providências poderiam ser tomadas de ime
diato, em bu~ca de solução paru o problema. 

A primeira seria de técnicu operacional, limitando us operações de des
conto d<l NPR c criando, concomitantemente, condições crcditicias, através 
de linhas de crédito e instrumentos próprios de contratos com garantias, 
pura que u indústria e o comércio rasscm n realizar tais aquisições à vista, 
sem co-rcsponsabilidade do produtor-vendedor. Neste sentido, estamos en
caminhando voto ao Conselho Monetário Nacional, que tem competência 
para decidir sobre a mat~ria. 

A qutra medida será representada pelo aprimoramento dás disposições 
do Decreto-lei nljl 167, pertinentes à NPR, de forma a c:stubc:lecer: 

a) o cancelamento do direito de regresso do endossatãrio contra o pri· 
mciro endossante c seus avalistas; 

b) a nulidade do aval dado cm Nota Promiss6ria Rural pelo primeiro 
endossante e seu cônjuge. 

Para implcmcntaçào desta última medida, estamos apresentando 11. COR· 

sidc:raçào de Vossa Excelência minut:~ de antcprojcto de lei, acrescendo o ar· 
ligo 60 do Decreto-lei n• 167, de 14-2-1967, dos parágrafos contendo as ai· 
tcrações necessárias. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excc:léncia, Senhor Presi
dente, as expressões de nosso profundo respeito. - Antonio Delfim Netco, 
Ministro da Agricultura- Karios Hcinz Rischbieter, Ministro da Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 167, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre t(tulos de crédito rural, e dá outras pro\'idén
cias. ................................................................. 

Disposições Especiais 

SEÇÀO I 

Das Garandas da Cédula de Crédito Rural 
.................... ''' ......................................... . 

Art. 60. Aplica-se à cédula de cré:dito rural, à nota promissória rural e 
à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, incJu. 
sive quanto a aval, dispensado, porém, o protesto para assegurar o direito de 
regresso contra· endossantes e seus avalistas. .................. ······· ....................................... . 

(Às Comi.uiie.f de Constiluiçiio e Jusriça, de Agriculrura e de 
Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 40, DE 1979 
(n• 1.124/79, na Casa de orlaem) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Introduz alterações na Lei n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, 
que institui o Proarama de Garantia da Atlvidade Açropecuária -
PRO AGRO. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J• O inciso I do art. 2• da Lei n• 5.969, de li de dezembro de 
1973, passa a vigorar com a seguinte redução: 

.. Art. 2Y •••• ,, ••• ,, ,, ••• •. •••, • • • • • • •.• • • •• • • • • • • • •• 
I - Pelos recursos provenientes da participnçiio dos tomado

res de créditos rurais, na forma estabelecida pelo Conselho Mane· 
tário Nacional." 

Art. 2• O art. 4• da Lei n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, 
pa5sa a vigorar com a seguinte redaçi'lo: 

"Art. 4• O Programa de Garantiu du Atividu· 
de Agropccuáriu- PROAGRO, cobrirá até cem por 
cento do financiamento de custeio ou investimento 
concedido por instituiçlao financciru, c da pnrcelu de 
recursos próprios do produtor, prevista no instru· 

----------------------------
menta de crêdito, segundo critérios u serem uprov:~· 
dos pelo Conselho Moneti1rio Nacional." 

Arl. Jv Esta lei entrará cm vigor na data de sUa public:~çito. 
Art. 4\l Revogam-se as disposições cm contr~rio. 

MENSAGEM N• 159, DE 1979 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do urt. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à 

elevada deliberação de Vossas Excc:iêncius, acompanhado de Exposição de 
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e da Agricultura, o 
anexo projeto de lei que "introduz alterações na Lei n\l 5.969, de li de de
zembro de 1973, que instituiu o Programa de: Garuntiu da Atividade Agrope· 
cui.ri"- PROAGRO". 

Brasiliu, 4 de junho de 1979. -João Baptl•ta Figueiredo. 

EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS N• 39, DE 29 DE MAIO DE \979 
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA 

AGRICULTURA E DA FAZENDA 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Vossa Excelência confere especial prioridade ao desenvolvimento agro

pecuário c, freqUentemente, tem enfatizado a importância deste setor para 
que se atinjam os objetivos econômicos c sociais que o Governo de Vossa 
Excelência se propõe alcançar. 

Assim, tem sido nosso objetivo procurar melhorar a eficiência c cfic~
cia dos diplomas c regulamentos que, de uma forma ou de outra, innuenciam 
a atividadc rural. 

Pela Lei n• 5.969, de \I de dezembro de 1973, que instituiu o Progra
ma de Garantia da Atividadc Agropccuária - PRO AGRO, outorgou-se ao 
produtor rural, um instrumento destinado a ampará-lo nas ocasiões cm que 
suas atividades venham a ficar comprometidas pela ocorrência de eventos 
alheios à sua vontade c: diligência. 

Pode-se afirmar que o Programa tem contribuido, não só para amorte· 
ccr o choque: causado por perdas desastrosas, como para melhorar a posição 
dos produtores e de suas cooperativas com relação ao crédito rural, e par:t 
favorecer a adoção de novas tecnologias. 

Ao ser instituído o PROAGRO, ficou previsto um limite de cobertura 
de até 80% do financiamento de custeio ou investimento concedido pela ins
tituição financeira, segundo normas aprovadas pelo Conselho Monetário 
Nacionai. Conquanto esta sistemática tenha se constituído cm notável incen· 
tive, evidenciou-se, no recurso da execução do Programa que, se os produto· 
res de maior expressão c:conõmica têm conseguido absorv.cr, não sem consi
derável esforço, u parcela de risco não coberta pelo Programa e, além disso, 
suportur v ma taxa de contribuição mais realista para constituir recursos cm 
favor daquela, o mesmo não tem acontecido com os pequenos produtores 
rurais. A liquidação das operações financeiras relativas às operações de crê
dito destes produtores vem sendo obstaculizada c, não raro, atê mesmo im
pedida, pelo fato de necessitarem eles de recursos prioritúrios para a manu
tcnçUo de suas famflias. E comum observar~se a prútica de venda de seus 
bens pelos pequenos produtores para saldar os compromissos remanescen
tes, sabendo-se de casos, inclusive, que implicaram em abandono completo 
da atividadc rural. 

Outro obstúculo consiste na ausência de cobertura para inversões com 
recursos próprios, exigidas em tais operações de crédito, o que leva aqueles 
produtores, visando obter o amparo do Programa, a proporem créditos aci
ma de suas reais necessidades financeiras. 

Reiterados apelos das classes produtoras, de parlamentares, de insti· 
tuiçõcs financeiras c de outras ligadas direta ou indiretamente ao setor, têm 
alertado e sensibilizado o Governo sobre a necessidade de implantnciin de 
uma politica de cobertura mais adequada e que represente rc:u: incentivo 
para os produtores. 

Com o fim, porumto, de buscar o aperfeiçoamento do atual sistema, é: 
que propomos a ampliação do limite dccobcrtura parn nté \00% do financiu
mento de custeio ou investimento com o concomitante ajuste das contri
buições do produtor. Tal dispositivo permitir6 a adoçüo de n1elhores cri· 
térios, levando-se cm conta o perfil empresarial e social dos beneliciúrios. 

Outro aspecto de grundc relcvilncia du medida consiste na maior flexi
bilidade que ela proporcionará ao Governo, no sentido de adequar os purâ· 
metros de amparo às convcniê::ncius nucionais de incentivo ou deseStimulo a 
determinadas utividudcs, cm consonância com as prioridades que cstabele-
cer. 

Dentro dos objetivos c critérios expostos, temos n honrn de submeter à 
elevadn consideruçUo de Vossa Ex.ceiênciu, 11 anexa minuta de projeto de lei, 
que introduz alterações nu Lei n9 5.969, de li de dezembro de 1973, 
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------------------------------------------~~~----------------------J 
Aproveitamo-nos du oportunidade puna renovar a Vossu Exceli:nciu, 

Senhor Presidente, os nossos protestos de profundo respeito,- Antônio Dei· 
gim Nctto, Ministro d;a Agriculturu- Karlos Hclnz Rlschblcter, Ministro du 
Fazenda. 

LEGISLAÇÃO CITA Dtl 

LEI N• 5.969, DE li DE DEZEMBRO DE 1973 

Institui o ~rograma de Garantia da Alhldade Agropecuárla, e 
dli oulras pro\'ldênclas. 

.. '' ....... ' ...... ' .. ' ........... '' ....... ' ... ' ............. . 
Art. 2• O PROAGRO será custeado: 
I- pelos recursos provenientes do adicional de até 1% (um por cento) 

ao ano, calculado, juntamente com os juros, sobre os empréstimos rurais de 
custeio c investimentos; 

Art. 4• O PROAGRO cobrirá até 80% (oitenta por cento) do financia· 
mcnto de custeio c investimento concedido por instituição financeira. 

(Ás Comissões de Agric111lura, de Economia e de Finanças.} 

PARECERES 

PARECERES N•s 300 E 301, DE 1979 

Sobre o Projeto de Resoluçio nY 16, de 1979, que ureconhece 
como senlço de cooperaçio lnterparlamentar o Grupo Parlamentar 
de Lingua Francesa". 

PARECER N• 300, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Cunha Lima 

De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob exame 
visa a reconhecer como serviço de cooperação intcrparlamcntar o Grupo 
Parlamentar de Língua Francesa. 

2. Na Justifica.;ão, aduz o Autor que funciona na Câmara o Grupo 
Parlamentar de Língua Francesa. "0 Projeto de Resolução, agora oferecido 
- alega -, reproduz o texto aprovado na outra Casa do Congresso, e serve 
ao fortalecimento dos laços de cultura e de amizade que ligam França c Bra
sil". 

3. Realmente, o Projeto limita-se u aprcsçntar texto idêntico ao daRe· 
solução n9 18, de 1976, da Câmara dos Deputados, 

Ressalte-se que, pelo art. 2~', o Regimento Interno do Grupo deverá res
peitar a legislação interna cm vigor c sua atuação não acarretará õnus para o 
Senado FederaL 

Assim, do ponto de viSta jurídico-constitucional c de técnica legislativa, 
não hú õbices à tramitaçllo da matéria. 

4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução, por 
constitucional, juridico e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1979.- Henrique de La Rocque, Pre· 
sidente- Cunha Lima, Relutar- Almlr Pinto- Tancredo Nens- Aloyslo 
Chaves- Hclvldlo Nunes - Moocyr Dollo - Bernardino Viana - Aderbal 
Jurema- Lázaro Barboza- Murllo Badaró- Amaral Furlan- Hugo Ra· 
mos. 

PARECER N• 301, DE 1979 
Da Comlssõo Dlretora 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

O projeto sob exume, de iniciativa do eminente Senador Nelson Curnei· 
ro, visa ao reconhecimento, como serviço de coopcruçiio intcrpurlumcntur, 
do Grupo Purlumcntar de Lfngu:a Francesa, filiado à Associação lnternucio· 
nal de Jlarlumentures de Llngua Francesa. 

A proposiçào estabelece que o referido Grupo reger-se-la por Regimento 
Interno, uprovudo pelos seus membros, que rcspdturllulegislnçào internu da 
Cusu, c que :atuurú sem õnus pura o Senudo. 

Justincando suu iniciutivu, sulientu o ilustre Autor du proposição que, 
desde 1976, fundonu nu Ciam;ara dos Deputados, o Grupo Purlumentm de 
Un~un Franccsn, nos moldes propostos no presente projeto tlc resoluçào. 

De fato, a Resolução n~ 18, de 1976, da Câmara dos Deputados- anc· 
xa ao presente projeto- revclJ que aqueiJ Casa do Congresso Naconal rc· 
conheceu como serviço de cooperação intcrparlamentar o Grupo Parlamcn· 
tar de Ungua Francesa, de que ora se cogita no projctd sob aprcciJção. 

Assim, tratando-se d~ instituição que se dedica ao intercâmbio de assun· 
tos parlamentares, de interesse também para o Senado Federal, opino pelo 
acolhimento do presente projeto. 

Sala da Comissão Diretora, 20 de junho de 1979. 7 Lulz Viana, Presi
dente- Gabriel Hermes, Relutar - Dlnarte Marl{- Alexandre Costa -
Lourlval Baptista. 

PARECERES N•s 302 E 303, DE 1979 

Sobre o Projeto de Resoluçio 09 43, de 1978, que "altera a com
posição de classes da Calegorla Funelenal de Aulstenle Lell•lallvo 
do Grupo·AIIvldades de Apolo Lqlslatlvo de que traia a Resoluçlo 
n9 18, de 1973, e di outras pro\'ldênclas". 

PARECER N• 302, DE 1979 
Da Coml55io de Constitulçlo e Justiça 

Relalor: Senador Wilson Gonçalns 

De autoria do ilustre Senador João Calmon, com apoiamento de 37 
(trinta c sete) oUtros Senhores Senadores, o Projeto de Resolução sob exame 
"altera a composição de classes da Categoria Funcional de Assistente Lcgis· 
lativo do Grupo-Atividõldcs de Apoio Legislativo de que trata a Resolução 
n.,. 18, de 1973, c dâ. outras providências". 

A alteração proposta consiste, basicamente, na criação, na Categoria 
Funcional de Assistente Legislativo do Grupo-Atividades de Apoio Legisla· 
tivo, de mais uma classe, a Classe D, correspondente ao n{vel 6, escalonada 
nas Referências de Vencimentos de 42 a 48. 

2. Na justificação, aduz o Autor que, com a unificação das três Clas· 
ses de Técnico Lcgisl.ltivo em uma só, "passaram estes a compor o ntvcl 8, 
aumentando, assim, de I nível para 3, ou seja, de S para 8, a diferença que os 
separa de seus colegas, os Assistentes Legislativos". 

3. A Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que "estabelece diretri· 
zes para a classificação de cargos do Serviço Público Civil da União c das au
tarquias federais, c dá outras providências", determina, cm seu art. IS, que, 
.. para efeito do disposto no Artigo 108, § IY da Constituição, as dlretrlzes es. 
tabelecidas nesta lei, lnelushe o disposto no artigo 14 e seu par6gnfo único, se 
aplicarão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judi· 
ciário, dos Tribunais de Contas da União c do Distrito Federal, bem como à 
classificação dos cargos dos Territórios c do Distrito Federal". (Grifos nos· 
SOS.) 

O art. s~ dessa Lei, por seu turno, que fixa os fatores a serem levados cm 
conta no escalonamento dos níveis de cada Grupo, ressalva, no parágrafo 
único: "não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos, 
para nenhum efeito". 

Ess!l. vedação não afeta o pretendido no Projeto, que. opera alteração, 
sim, no sentido de correspondência vinculativa de níveis de Categorias Fun~ 
cionais, mas dentro do mesmo Grupo. 

~de ressaltar, por outro lado, que alterações desse tipojà têm sido cfc· 
tundas por outros Projetas de Resolução, cumprindo apontar a unincaç'ào 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, e a criação da classe de As
sistente Legislativo C, com sua inserção no nível S da escala de níveis do 
Grupo·Atividades de Apoio Legislativo, esta última através de Resolução 
n• 13, de 1975. 

No caso du Resolução nY 13, de 1975, a alterqçilo teve maior alcance, 
dos pontos de vista conceituai c qualitativo, do que a que decorre do presen
te Projeto, pois que se instituiu uma classe de nivel superior dentro da Cate· 
soriu Funcional de Assistente Legislativo, o que não ocorria quando da 
Constituição e estruturação de Grupo-Atividades de Apoio Legislativo c res
pectivas categorias funcionais, cm que essa Categoria Funcional nilo poss'uta 
classes senUo até o nlvel 4, que s6 abrange atividadcs de n!vcl médio. 

Nüo vemos, desturtc, obstâculos de nuturczajur!dico-constitucional que 
possam obstar 11 trumitaçào do Projeto, sobre cujo mérito compete à Com is· 
sào Diretoru ajuizar. 

4. Quunto no Substitutivo que se encontra apcnsudo aos autos, deixa
mos de uprecila-lo, pois nilo nos foi distribu{do com despacho da Presidência 
d:a Com issào. 

S. Isso posto, opinamos peln trumituçào do Projeto, por nele inexisti· 
rem 6bices jurldico-comtitucionuis, com a seguinte cmcndu, suncadoru de 
lapso rcduciomal, umu vel que o urt. 2Y tio Projeto fula em N!vcl6lV), quun· 
do nào existc o Nlvcl 6 III). 
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Emonda n• I • CCJ 

No art. ::!1\ onde se lê Nível 6 IV), Ida-se Nfvcl 6 III). 
Sala d:1s Comissões, li de outubro de 1978, -·Daniel Kricger, Prcsidcn· 

te- Wilson Gonculvcs, Relator - HeMdlo Nunes- ltalhrlu Coelho- Lc
nolr VurJ!us- Dirceu C'urdoso -Orestes Quércla- Cunha l.lma - Otlo 
l.chmunn. 

PARECER N• 303, DE 1979 
Ou Comlssilo Dlrctora 

Rclutor: Senudor Gabriel Hermes 

O presente projeto, de iniciativa do eminente Senador João Calmon, ob
jctiva alterar a composição de Classes da Categoria Funcional de Assistente 
legislativo, do Grupo·Atividadcs de Apoio Legislativo, de que trata a Reso· 
lação n• 18, de 1973. 

Para tanto, estabelece que as classes dessa Categoria serão distribufdus 
pelas esio!alas de níveis previstas no art. 211 da Resolução n9 18, de 1973, com a 
corr~spondentc série de Referências retributivas referidas pc:la Lei n11 6.323, 
de 14 de abril de 1976. 

1 Além disso, manda incluir no art. 211 da Resolução n9 18, de 1973, o nfvcl 
6-IV, cum descrição sintética de atribuições, identificadas por "atividades de 
nlvcl superior, envolvendo coordenação, orientação c execução dos traba
lhos relacionados com pesquisa c assistência legislativa." 

Observa, ainda, que serão atendidas as normas estruturadoras do 
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, na forma da Resolução n11 18, de 
1973, c que a Comissão Diretora redistribuíra, sem aumento, a lot:tçào ideal 
da Categoria de Assistente Legislativo, tendo em vista a nova estrutura esta
belecida. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a matéria sob o cn· 
foque da constitucionalidade e juridicidade, opinou pela sua tramitação, 
com uma emenda de corrcçào ao art. 211, pois o preceito assinala nfvel 6-IV, 
quando, inexistindo o nível 6-111, a este deveria reportar-se. 

Alega-se, na justificação do projeto, que se objctiva "dar estrutura ade
quada ü Categoria" erradicando hiato existente cm relação à Catt:goria de 
Técnico Legislativo, a qual, por força de recente decisão da Comissão Dire· 
tora, teve agrupados na Classe C todos os servidores intep;r<~ntes das Clusscs 
A e 8, aumentando, cm conseqUência, a defasagem prt:existcntc. 

De fato, a Categoria de Assistente Legislativo foi originariamente posi
cionada cm duas Classes (A c 8), níveis 3 e 4, na forma da Resolução nY I H, 
de 1973. Posteriormente, a Resolução n11 13, de 1975, alterou a estrutura dcs· 
sa Categoria, criando a Classe C, no nível 5. Com a Lei nY 6.323, de \4 de 
abril de 1976, as Referências retributivas das Classes da Categoria sob exame 
foram assim definidas: 

Classe Especial • Referências • 42 e 43 
Classe "C" • Referências· 35 a 41 
Classe "8" • Referências • 31 a 34 
Classe "A"· Referências· 26 a 30 
Ora, o presente projeto de resolução pretende criar a Classe D, na Cate

goria cm questão, fixando os vencimentos dos cargos que ali serão posicio
nados nas Referências 42 a 48, passando a Classe Especial para as Rcrerên
cias de 49 a SI, tudo na forma de Um Anexo ao projeto, que se diz relaciona
do com o seu art. )9, o qual, contudo, nenhuma referência faz a esse apêndi· 
CC. 

Embora se trate de fixação de vencimento- matéria, a nosso ver, defe
sa à lei inu•rna corporis - respeitamos o douto parecer da Comissão de 
Constituição c Justiça, que deu pela tramitação do projeto. De qunlquer ror
ma, se aprovado o projeto, teríamos a csdrúxula situação de Categorias com 
Referências rctributivas fixadas cm lei ordinária- Lei n' 6.323, de 1976- e 
o de uma Categoria com Referências, até a Classe C, estabelecidas em lei c, 
com us Classes D c Especial, delinidas em Resolução. Além dessa estranh<l 
solução, a alteração que o projeto propugnu para a Classe Especial, estabele
cendo as Referências 42 a 51, importa, evidentemente, cm conflito com a Lei 
n• 6.323, de 1976- que nxou, para u referida Classe, as Referências 42 a 43 
- produzindo-se uma absurda derrogação incompatível com a hierarquia 
dns leis. 

Ainda que inaceitáveis as precedentes argUições jurídicas, restariu u con
tra-indicar u proposição u sua repercussão linnnceiru, pois 11 nova cstrutum 
teriu que ser completada, mediante redistribuição de claros existentes cm Re
ferências rctrihutivas mais buixus du Cutcgoriu, alcunçando uté 8 (oito) escu
lus ucimu da atuulmcntc muis elcvudu. 

De outr:1 parte - c quanto no mérito du proposição- também nào 
convencem us razões uduzidus cm seu favor, buseudus nu diferençu de nível 
entre u Cutcgoria de Assi~tentc Legislativo c a de Técnico Lcgislutivo, uma 

vct. que aqucl:~ Categoria nüo monopolizu o acesso privativo à esta última, 
estando, istn sim, cm regime de competição com outras Cutcgorias, scj:t pclu 
Progressão Funcion:~l, seja pela Ascensi10 Funcional. A vingar o ponto de 
vista esposado no projeto, teríamos, pela mesma razão, de criar classes cm 
outrus Categorias, a fim de que m:tntivcssem cqUidistánci:t compatível com a 
Categoria de Técnico Legislativo, 

Assim, considerados os aspectos jurfdicos c de conveniência c de opor· 
tunidadc que a matéria apresenta, opinamos pela rejeição do projeto c da 
emenda que lhe foi apresentada. 

Sala da Comissão Dirctora, 20 de junho de 1979. - Lulz Viana. Prcsi· 
dente - Gabriel Hermes, Relator - Dlnarte Mariz - Alexandre Costa -
l.ouri"11l Daptlst11. 

PARECERES N•• 304 e 305, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.• 27, de 1979 
(n.0 4.701-C, de 1978, na orlgem),.que "dispõe sobre a crla
çii<> de cargos na Secretaria do Tribunal Re)rional Eleitoral 
do Piauí, e dá outras providências". 

PARECER N.0 304, DE 1979 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: SeMdor Bernardino Viana 

De inlcatlva do Senhor Ministro Rodrigues Alclanln, Preslden· 
te do Ttibunal SuperiDr Eleitoral, vem a exame desta Casa, com 
bll.'le nos arts. 56, 115, !tem n da COnstituição Federal, Projeto de 
Lei objct!vando criar cargos na Sccrctn.r!a do Tribunal Regional 
Eleitoral do Plaui c d<kndo outras providências. 

A prúposlçiio, buscando suprir a falta de pessoal qWlllllcndo 
para. o exerciclo das funções de secretaria do TRE do Esto..do do 
Piauí, intenta. a crlnção de 21 (vinte e uml cargos de Arrrnte Ad· 
mlnlstratlvo, 16 Cdczcsselsl de Dat!lógra!o, I (~>ml de .:;ontador, 
2 !dois) de Técnico de Contabllldade, 2 (dois! de Telefonista, 5 
!cinco) de Motorista Ol!clal e 19 de Agente de Portn.r!a. 

Considerando que serão obedecidas ns dlrctrlzes de clnsslfl· 
cação constantes da Lei n.• 5.045, do 1970, c que, para os cargos 
a serem criados, só se nomearão servidores, cujos deveres, direitos 
c va.ntagcns sejam os delinldos em estatuto próprio, na !onna do 
nrt. 109 da Constituição, somos, no ã.mb!to desta COmlBsiio, pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 12 de junho de 1979. - Evandro Cal'n>lra, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Henrique de La Roe· 
que - Hwnberto Lucena - Aftonso Camarro - Lázaro Barboza 
- Raimundo Parente, 

PARECER N.• 305, DE 1979 

Da Comissão de Finanças 

Rc:ator: Senador Aflonso C amarro 

Sob exame o ProJeto de Lei da Câmara que "dispõe sobre a 
criação do cargos na Secretaria do Tribunal Reglanal Eleitoral do 
Plauf, e dá outras providênciaS;'. 

A propos!çii<> é de lnlc!atlva do Senhor Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, com amparo nos artigos 56 c 115, Item nr da 
Const!tu!ção, estando assim just!llcadn' 

"Pretende-se, com o presente a.nteprcijeto, a crlaçúo de 
novos cargos nO< Quadro l'l!nna.ncnte da Secretaria do 
Tribunal R.eglonal Eleitoral do P!aui, tendo cm vista nii.o 
só o aumento do eleitorado, como também a ncccssld<ldc 
de recursos huma.nos para suprir a de!lclêncla de fun • 
olonlirtos ali existente há já bastante tempo. 

Com a !mplantaçúo do Novo Pla.no de Classl!lcaçiio de 
Cargos, outros serviços foram criados, causando o deslo
cnmcnOO de servidores de alguns .setorcs paro.· o seu n.tcndt
mcnto e, dessa !ormn, agravando cn.do. vez mais n sltua.
çiio do Quadro da Sccreta>la. 

Embora prccnrinmcntc, n rcqulsiçiio de tunclonárlos cstn.
dunls ·O munlclpnls vem conl<lmnndo a !alta de pessoal 
rui Secretaria c nas. Zonas Elcltorllls. 

Asslm, pois, a crlnçüo de novos cM"gos merece acolhido., 
pelo. necessidade premente de pessoas que se encnrre~rUcm 
do desempenho dns atrlbulçõ"s nom11lls c cspec!!lcus das 
unidades ndmlnlstrntlvns." 
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Confonnó prevê o art. 1.0 do projeto, são criados 66 <sessenta 
e seis) cargos no Quadro Prirmnnente dn Secretaria do Tribunal 
Regional Eleltornl do PútUI, dlstrlbuldos em dlvc!'S08 Grupos cria
dos na forma da Lei n.• 5.645, de 10 de dcrembro de 1970: 

Referidos cargos süo' criados cm taC<> de neoossldade de.:.
cursos para atender as tarcras próprias do Tribunal. diante do 
a omento do eleitorado naquele Estado dn Federação. 

. Na Cúmnra. dos Deputados a matéria recebeu aprovação do 
Plcnó.rlo; n.pós tr.nmitar pelas Comf.saões· de Con.stJtuiçti.o c Justiça, 
de Serviço Público e de Finanças. 

'I ale ressaltar que para os cargos a serem crúldos. só senüo 
nomeado!; servidores com deveres, dlrelto/J e vnntngens.de!lnldos 
em ·estatuto próprio, na formá do ·a.rt. 109 dn· Carta Magna, 

Sob ·ó aspecto Jlnnncelro, cabe d~stncar que o a.rt, 3,0 cstn
bcle~.que '!":<l,eapesns-~n\eil,.d~ Lel.seri)o. ~tendl<las à con
ta de dotaçocs orçamentó.rlns própi'lns do Tribunru Regional Elei
toral do Piauí ou outras a esse fim destinadas. 

A vista do exposto, nllda tendo & ~ ao projebo, oplniiiiiiOil 
!>".la sua aprovação. 

Sala dM Comissões 21 de Junho de 1979.- Cunha. Lima, Pre
aldenlle - Aft.._ Camar10, ·Rel&tor.- JataiQ Map!bjj• __ VI· cell"" Vuolo - Lomanlo Júnior - Jorp. Kal1111M1 - Hauro Jle. 
nfJ\'Idee - Saldanha Derzl - Raimundo Parmte. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi· 
cação. 

A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à discussão das Propostas 
de Emenda à Constituição n~'s: 2, de 1979. que altera o§ I' do art. 17: o item 
III do art. 42, suprimindo-se o item V do mesmo artigo c rcnumerando-sc os 
seus itens seguintes, da Constituição Federal; 6, de 1979, que dá nova re· 
dação ao§ 1' do art. ·I 7 c suprime o item V do art. 42 da Constituição Fede· 
ral; c 18, de 1979; que altera dispositivos da Constituição rcfercmes aos Ter
ritórios c ao Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica que, nos 
termos do art. 278 do Regimento Interno. determinou o arquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1978 (n• 445/15, na Casa de origem), que 
estabelece normas para o cngarraramcnto c distribuição de gás liqucrcito de 
petróleo, por ter recebido pareceres contrários, quantO ao mérito. das comis
sões a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projctos de lei que 
serão lidos pelo Sr. I~'·Sccrctário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 187, DE 1979 

Revoga o§ 3Y do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos, e modifi .. 
Cl I redaçio da aUnea ur• do lw:lso I, do art. 702, da alínea ''b" do 
art. 894, da alínea ua'' do art. 896, da Consolidação das Leis do TraM 
balho, bem como do ar!. 90 da Lei n• 5.584, de Z6 de junho de 1970. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY Ficam revogadas as disposições contidas no§ Jl' do art. 899 c 
no art. 902 e seus parágrafos, da Consolidação das Leis do Trabalho, npro
vuda pelo Decreto-lei nl' 5.452, de IY de maio de 1943. 

Art. 2Y A alfnea r do inciso I do art. 702, a alfnca b do urt. 894 c a alí
nea 11 do art. 896, da Consolidação das Leis do Trabalho. passam a vigorar 
com a seguinte redaçiio: 

"Art. 702. """" ". """ ". """ ""." ". """ 
1- ............................................... . 

O estabelecer súmulus de jurisprudência uniforme, na formu 
prescrita no Regimento lnt~rno." 

·;Art. 894. .. ....................................... . 
u) ...... "", .................... , ..... " .......... , 
h) dus decisões dus Turmas contrúrias à lctru de lei fedcrul, ou 

que divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunul Pie· 
no. s;dvo seu decisão recorrida estiver em consontincia com súmulu 
de jurisprudência unirormc do Tribunul Superior do Trubulho." 

"Art. ~96, """ "". ""."" " .. " "." "." .. "" 
u) derem IIli mesnw dispm;itivo lcgnl intcrprctuçUo divcrsu du 

que lhe houver dudu o m~:smu ou outro Tribunul Rcgionul, :llmvés 

do Pleno ou de Turmas, ou o Tribunal Superior do Trabalho, cm 
sua composição plena, salvo se a decisão recorrida estiver cm con· 
sonância com súmulu de jurisprudência uniforme deste." 

Art. 3• O urt. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a viga· 
rar com a seguinte redução: 

"Art. 9• No Tribunal Superior do Trabalho, quando o pedi· 
do do recorrente contrariar súmula de jurisprudência unirormc des· 
te Tribunal já compendiada, poderá o Relator negar prosseguimen
to ao recurso, indicando a correspondente súmula." 

Art. 4~" Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrário. 

JustiOeoçio 

Pretende o Projeto eliminar do processo trabalhista o instituto do Prc
julgudo, através de disposição legal que proclame, expressamente. a rcvo· 
gaçào do artigo 902 c seus parágraFos, da Consolidação das Leis do Traba· 
lho,· bem como a modificação ou supressão dos demais dispositivos legais 
que atualmcntc a ele se rercrcm. 

Com o advento da Consolidação das Leis do Trabalho, cm 1943, ao Tri· 
bunal Superior do Trabalho r aram conferidos poderes para estabelecer Prc· 
julgados, com rarça vinculativa por parte dos demais órgãos inrcriorcs da 
Justiça do Trabalho. 

Essa Faculdade, criada sob a égide da Carta de 1937, Foi amplamente 
exercida pela mais alta Corte Trabalhista, que chegou a expedir. até nossos 
dias, nada menos do quc sessenta Prcjulgados. 

Com a vigênci.a da Constituição Federal de 1946 c a conseqUentejudi· 
ciarizaçào da Justiça do Trabalho. patente incompatibilidade cstabclcccu-sc 
entre o § J9 do artigo 902 da CLT c o novo diploma Constitucional. 
A volumaram-se, desde então. na doutrina. abalizados pronunciamentos dcs· 
ravorávcis ao Prcjulgado trabalhista, face a seus efeitos vinculantes e obriga· 
tórios. Entretanto, s6 rcccntcmcntc o Calenda Supremo Tribunal Federal 
pronunciou-se a respeito do assunto, cm memorável julgamento, ocorrido a 
12 de maio de 1977. consubstanciado cm decisão reputada como ••a mais im
portante das últimas décadas, na ãrca da jurisprudência trabalhista'', no cn· 
tendimcnto do eminente Ministro Mozart Victor Russomano, 

Ao apreciar a Representação n' 946-DF, promovida pela ·Procuradoria
Geral da República, através do V, Acórdão do Tribunal Pleno, de 12 de 
maio de 1977, declarou a Suprema Corte revogado o§ I' do artigo 902, da 
Consolidação das Leis do Trabalho "desde o advento da Constituição Fede· 
rui de 1946, que, como a iltunl. não tolerava o poder normativo da Justiça do 
Trabalho, fora das hipóteses previstas cm lei para a fixação. nos dissídios co
le.tivos, das normas e condições de trabalho" (Diário da Justiça n~" 92. de 
17·5·1977, página 3145). • 

Ora, com essa decisão. o Supremo Tribunal Federal dcspt~jou os Prcjul· 
gados trabalhistas de sua tradicional normatividade, razcndo, assim, dcsapa· 
rcccr a obrigação dos Tribunais Regionais do Trabalho, das Juntas de Con
ciliação c Julgamento c dos Juízes de Direito investidos da jÜrisdiçào traba
lhistU, de respeitarem aquela modalidade de jurisprudência. 

Entretanto. tendo a Suprema Corte se limitado a proclamar revogado o 
§ l~' do artigo 902 consolidado. os Prejulgados continuaram a ser expedidos 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. embora sem o carll.tcr de ato normativo 
c vinculativo. Mas, com essa natureza, já existem as súmulas de jurisprudên
ciu unirormc. 

~ necessário. pois. que se raça desaparecer da processuallstica trabalhis
ta o instituto do Prcjulgado. E para que se alcance o·objctivo visado. mister 
se impõe que, através de lei ordinll.ria. sejam proclamados expressaw.cntc rc
vogu'dos não s6 o§ lY do artigo 902 da CLT, mas também o seu caput c seu 
parágrafo :!~'. 

Nesse sentido. é de se ressaltur que o anteprojcto du nova Consolidação 
dus Leis do Trabalho, c\aborudo pela Comissão lntcrministcriul instituída 
por Portaria de 19 de setembro de 1975, muito accrtudamcnte, fez suprimir 
do novo texto consolidado u figuru do Prcjulgado trabalhista. justificando 
essa posiçilo ante a flagrante inconstitucionalidade do instituto, rcileradu
mr::ntc upontudn pelos doutrinadores, c invocando, outrossim. o pronuncia· 
mcnto do Supremo Tribunul Federal nu Rcprescntuçào n9 t>46, du 
Procuradoria-Gcru\ du Repúblicu. jll rereridu, 

Argumente-se. tumbí:m. cm abono do objctivo deste Projeto, com u pu· 
luvra sempre ubulizudu do ilustre Ministro Mozurt Victor Russomano, do 
Trihunul Superior do Trubalho. Defensor urdoroso da tese de inconstitucio
nulidude do Jlrcju\gudo tmbalhistu, ao comentar a decisão do Supremo. us· 
sim se expressa o cminentcjusluhorulistu: "Nu verdade, o Supremo Tribunul 



2874 Sexla-frlra ll DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Srtlo 11) Junho de 1979 

despojou o Prejulgado trabalhista de seu efeito vinculativo. Por outras ruJa· 
vras, fez a mftamorfosf automática dos prejulgados cm mcrus.nimu/aJ'', "A 
palavru do Supremo Tribunal vale como o cpitâfio dos prcjulgudos, reis o 
prcjulgndQ destituído de força vinculativa nho é prcjulgudo, no seu conceito 
prbprio c tradicional. E súmula," ("A Ressurreição du Tese de lnconstitu· 
cionalidude do Prejulgado Trabalhista na jurisprudência do Supremo Tribu· 
nul Federal", in Revista LTr- 41, pfigs. 1016 c 1017). 

E é como decorrência dessa metamorfose do prcjulgudo cm mera .~úmu· 
ln que se justificam as modificações que se pretende introduzir nu ulínea "r' 
do item I do urtigo 702, na nUnca "b" do nttigo 894, na alínea "a" do artigo 
896 da Consolidação das Leis do Trubulho c no artigo 9• da Lei n• 5.584, de 
l6 de junho de 1970. 

Assim, na alínea "r' do artigo 702, retira-se a faculdade do Tribunal Su· 
pcrior do Trabalho para expedir Preju\gados, atribuindo-se-lhe compctênci<l 
para estabelecer apenas súmulas de jurisprudência uniforme. 

Dos dois outros dispositivos consolidados, objeto de alteração neste 
Projeto- alínea "b" do artigo 894, c alínea "a" do artigo 896- é de se su· 
primir n e~pressào "prejulgado", mantendo-se, cm ambos, as súfnulas, que: 
funcionarão como causa impeditiva de admissão de embargos c de revista. E 
no artigo 99 da Lei n9 5.584/70, é também de ser suprimida a referência aos 
prc:julgndos, mantendo-se apenas a Menção às súmulas. 

Finalmente, negada ao Prejulgado qualquer eficácia normativa, não há 
como subsistir a rcdação dada ao§ 3• do artigo 899 da CLT, pelo que, prevê 
o Projeto a revogação desse dispositivo, como medida que se impõe ante to· 
dos os fundamentos já expostos. E de se ressaltar que esse dispositivo não foi 
mantido no texto do antcprojeto da nova Consolidação das Leis do Traba· 
lho. 

Sala das Sessões, li de Junho de 1979.- Aloyslo Cha•es. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Apro•a a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples petição c terão 
efeito meramente devolutivo, salvo as exccções previstas neste Título, pcrmi· 
tida a execução provisória até a penhora. 

-V. art. 514 do CPC. 

§ I~' Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o valor de referên
cia regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o 
extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância, Transi~ 
tada cm julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato 
da importância do depósito, cm favor da purtc vcnccdoru, por simples des
pacho do juiz. 

- V. art. 497 do CPC. 

§ 2~' Tratando-se de condenação de valor interminado, o depósito 
corresponderá no que for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juí· 
zo de Direito, até o limite de lO (dez) vezes o valor de refcrênciu regional. 

-V, prejulgado TST n9 39. 

§ 39 Na hipótese de se discutir no recurso, matéria já decidida através 
de prejulgado do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito poderá 
levantar-se, de imediato, pelo vencedor. 

§ 49 O depósito de que trata o§ I~' far-se-á na conta vinculada do em· 
pregado a que se rcrere o art.l• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
aplicando-se-lhe os preceitos dessa Lei, observado, quanto uo respectivo \c· 
vantamcnto, o disposto no § \Y 

§ 5~' Se o empregado ainda não tiver contu vinculudu ubert:1 cm seu 
nome, nos termos do art. 29 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, a cm· 
presa procederá à respcctivu abertura, puru o efeito do disposto no § 29, 

§ 6~' Quando o valor du condenaçr10, ou o urbitrudo purulins de cus
tas1 exceder o limite de I O (dez) vezes o valor de referência regional, o depósi
to pum lins de recursos será limitado a este vulor. 

',, ........... ' ................................. ' ............... ' 
Art. 902. E fucultudo no Tribunal Superior do Trabalho estabelecer 

prcjulgados, nu formu que prescrever o seu regimento interno. 
§ IY Uma vez cstubclecido o prcjulgudo, os Trihunuis Regionais do 

Trabalho investidos da jurisdiçi1o da Justiça do Trabalho licarlto obrigados a 
rcspeitrt-\o. 

§ 29 Considero-se revogudo ou reformado o prc:julgado sempre que o 
Tribunal Superior do Trabalho, funcionando comrleto, pronunciar-se, cm 
tese ou cm concreto, sobre u hipótese do prc:julgado, firmando nova intcrpre
taçiiO. Em tais casos, o acórdão fará rcmisstlo expressa l1 ;.dtcr<~Çi\0 ou rcvo~ 
gaçào do prcjulgado. 

................................................................. 

. ................................................ ···············. 
SEÇÃO III 

Da compeltincia do Tribunal Ph·no 

Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete: 

-Rcllaçào dc)tc urtigo(exccto a alfncu "c" !.lo inci~u li), dud:1 pclulci n9 2.244, de 
23 de junho de 1954 (0,0. 30-lt-1954), 

I - cm única instância: 
a) decidir sobre matéria constitucional, quando argUido, para invalidar 

lei ou ato do poder público; 
b) conciliar e julgar os diss[dios colctivos que r;:xccdam a jurisdição dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, bem como estender ou rever suas próprias 
decisões normativas, nos casos previstos cm lei; 

c) homologar os acordos celebrados cm dissídios de que trata a alfnca 
anterior; 

d) julgar os agravos dos despachos do presidente, nos casos previstos 
em lei; 

c) julgar-se as suspeições argUidas contra o presidente c demais juízes 
do Tribunal, nos feitos pendentes de sua decisão; 

O estabelecer prejulgados, na rorma prescrita no regimento interno; 

. ............................................................... . 
Art. 894. Cabem embargos, no Tribunal Superior do Trabalho, para 

o Pleno, no prazo de 8 (oito) dias a contar da publicação da conci!JsÜo do 
acordão: 

a) das decisões a que se referem as alíneas "b" e ••c" do inciso I do art. 
702; 

b) das decisões das Turmas contrárias à letra de lei federal, ou que di· 
vergirem entre si, ou da decisão pro r crida pelo Tribunal Pleno, salvo se a de
cisão recorrida estiver cm consonância com prejulgado ou com jurisprudên· 
cia uniforme do Tribunal Superior do Trabalho. 

- Redução de) ta alfneu con~eqllente da lei nY 5.584, de 26 de junho de 1970, cujo art. 

69 tlifipõe: 
"Ar!. 6' Será de 8 (oito) Jias o prato para internar econtru·arrazoar qualquer re· 

curso (CI.T. art. 1193). 

........ ·········· ............................................. . 
Art. 896. Cabe recurso de revista das decisões de última instância, 

quando: · 
a) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da que lhe 

houver dado o mesmo ou outro Tribunal Regional, através do Pleno ou de 
Turma, ou o Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, sal
vo se a decisão recorrida estiver cm consonância com prcjulgado ou jurispru
dência uniforme deste; 

- V, lei n• S.5!W, lle 26 de junho de 1970, ar\. 1)11, 

................................................................ 

LEI N• 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970 

Dispõe sobre norinas de Direito Processual do Trab11lho, aliena 
dlsposltl•os da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplino • con. 
cessiio c prestaçiio de asslslêncla judiciária na J ustltn do Trabalho, c 
dá outras providencias. 

... ······ .... ····· .............................................. . 
Art. 9• No Tribunal Superior do Trubali\o, quando o pedido do re. 

corrente contrariar prcjulgudo cstubelecido ou súmulu dejurisprudénciu uni~ 
forme deste Tribunal já compendiudn, rodcrú o Relutar negar prosst:gui
mento uo rt:cursos, indicando o correspondente prcjulgudo oü súmulu. 

llarílgJnfo único. A pnrtc prejudicuda podcrlt intcrror agruvo desde 
que à espécie não se up\iquc u prejulgudo ou 11 súmulu citudu pelo Relutar. 

"' ..... ' "' ... ".''" ' .. " ... ' '" ..... " .... "" "''"' ... "''" 
( il.1· Comi.l".ltit•J dt• Com·tillliçclo t' Ju.\·ti('tl t' dt• Lt•!!i.l"laçlio Soda!.) 
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rnOJETO DE LEI DO SENADO No IHH, DE 1979 

Acre~ccnru dlspo~icho i& Lei n~ S.107, de 13 de ~lembro de 
1966, que crlciU o Fundo de Gurunrla do Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jv I! acrescentado no arl. I<> da Lei nv5.107, de 13 de sctcmbro de 

JQ6fi, n seguinte parágrafo único: 

"Art. 19, 
Parúgrafo único. Os sugues e movimentações autorizados 

nesta lei, bem como todos os direitos assegurados ao empregado 
optante indepcnderào da n:gularidade dos depósitos por parte d:t 
cm presa, cabendo ao Fundo a responsabilidade pela pontualidade 
das parcelas devidas," 

Art. 2P Esta Lei entrará em vigor na datu de sua publicuçào. 
Art. Jv Revogam-se as disposições em contrúrio. 

Jusclficaçào 

Preocupado com o avantajado número de empresas que não cumpriam 
ns suas obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o 
legislador cuidou de, através do Decreto~ lei n9 I .432, de 5 de dezembro de 
1975, impor mais rigorosas sanções aos casos de inadimplcmcnto, dando ao 
art. 19 da Lei n• 5.107/66 a seguinte rcdaçào: 

•• A empresa que não realizar os depósitos previstos ncstn lei, 
no prazo a que se refere o art, 29, responderá pela corrcçào mane· 
tári<~ e pela capitalização dos juros na forma do arl. 411 c ficará su· 
jcita, ainda, às multas estabelecidas na legislação do imposto de 
renda, bem como às obrigações e sanções previstas no Decreto-lei 
n• 368, de 19 de dezembro de 1968," 

Tal rigor trouxe, na verdade, maiores garantias ao Fundo que, até cn· 
tao, ressentia-se da falta de recursos resultante do contumaz inadimplemento 
de certas empresas. Contudo, o maior problema ou a maior falha do meca· 
nismo de funcionamento do FGTS não logrou ser resolvido, visto que ao 
empregado optante não foram dadas garantias para o saque e as movimen· 
taçõcs autorizadas cm lei, nos casos em que as empresas deixam de recolher 
as contribuições devidas. 

Não é raro acontecer, como muitas vezes se tem verificado, que o traba· 
lhador, na hora do saque, vem a saber que o empregador não depositou as 
quantins devidas cm sua conta c até já faliu. Ele, trabalhador, não tcrú então, 
porque a lei não cuidou disto, qualquer direito assegurado. 

O nosso projeto, a exemplo de disposição jll existente na Legislaçào Or· 
glinica da Previdência Social, trata de garantir ao trabalhador optante todos 
os direitos previstos na Lei do FGTS, mesmo que as empresas não rccolhum 
regularmente as contribuições devidas. A pontualidade do pagamento desses 
direitos scr6. encargada ao Fundo que, afinal, para tanto foi criado. 

Sala das Sessiles, 21 de junbo de 1979.- Or .. tes Quércla; 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Senlço e di outru pro-
•ldônclas. 

'· · 'A'r;.' i9:' 'A' ~~·~r~~~·~~~ ·~à~ ·r~~ ii~~~·~~ d~~Ósi;~s· ~~~~i·s~~~ ·~;s~~ ·,~i, 
dentro dos prazos nela prescritos, respondcr6. pela corrcçào monet6.ria c pela 
capitalização dos juros na forma do urtigo 4', sujcitando~se ainda, cxcetuada 
fi hipótese do artigo '6o, às multas C..iàbclccida5 o.: lciislaQilo Ob fmbóstp ai 
!lenda.. · 

. . . . . . . ·~~ '(;~~,{;;ã;;d~ cd:.S;i,~i~a; ~ 'j~;i~d. ',i;i.~~isi~~a~ sdci~i ~ d~·i:,~ 
nanras.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 189, DE 1979 

Dispõe sobre a transferência da matricula de unlverslt,rlos ser~l
dores públicos estaduais, na forma que cs~clnca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ao servidor público estadual, matriculado em curso universi· 
túrio, é asscguruda a correspondente transferência pura estubclecimcnto fe· 
derul congênerc, doloculidudc pura que for removido, observadus us seguin· 
tcs condições: 

I_~~ rcmoçi\o ni\o poder(\ ter o~,:orrido u pedido do servidor, mm u cri· 
tério da ndministruçi\o; 

1 I- a dbtúnda entre o estabelecimento universitário de origcm e o da 
nnva matricula deverá ser superior a 50 km (cinqUenta quilómetro!\), pores
trada de rodagem; 

I I I - somente será cfetuuda nova matricula, no estabelecimento univcr· 
sitario fedcrul do loc~l da remoçào, para ~;emestre completo. 

Art. 2~' Esta Lei cntra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. )9 Revovum-sc as disposiçõc!l cm contrário. 

J usdtlcuçào 

Stgundo temos conhtcimcnto, sào extremamcntc comuns os cusos de 
!\crvidt1res públicos estaduais matriculados em curso universitário cm deter· 
minado município, que sào n:movidos, por decisão da Administração, para 
outro local distante, ficando impossibilitados de continuar seus estudos na 
in~tituiç~o univcrsitftria de origcm. 

Temos para nós que, nos c:tsos indicados, seria de justiça assegurar-se 
aos servidores o direito à matrícula em estabelecimento de ensino federul 
congêncre, funcionando nas proximidades da repartição onde vien:ril a ter 
exercício. 

E esse o anelo dcst:l proposição que, com o objetivo de cvitar a prática 
de abusos, Jctcrmin<~ as condiçl1es que durão direito à transferência dos 
univer~itúrios-servidon:s que as preen.:hcrem. 

A medida, temos convicção, representará importante benefício aos ser· 
vidores removidos para local distante: do em que se acha cm curso superior 
I.JUc freqUentam, motim p::lo qual, e~reramos, merecerá o apoio dos ilustres 
membros desta Casa. 

S<..~la das Sessões, :!I de junhu de 197CJ, -Nelson Carneiro, 

( AJ Comi.m)eJ dt! Con.uituiçéio t> Justiça, de Educação t> Cultura 
e de Sen;fço Pt1blh'o Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 190, DE 1979 • 

Altera a redação do artigo 280 do Código de Proe<!SO Civil, e dá 
ourns providências. 

O Congresso Nn.cional decreta: 

Art. i' O art. 280 da Lei no 5.869, de li de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), passa ~ vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 280. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advo
gado dO autor c ao do réu, bem como ao órailo do Ministério 
Público, quando tiver de funcionar, sucessivamer1tc, pelo prazo de 
10 (dez) minutos, para alegações finais. Em seguida, proferir6. a 
sentença, podendo designar data para sua leitura no prazo mâximo 
de S (cinco) dias." 

Art. 29 Esta Lei entrar6. cm vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário .. 

Just!Ocaçio 

A súmula das alegações de cada parte, no fim do Processo, constitui 
oportunidade para m.:lhor e.\clarccimcnto das posições adotadas. Contribui, 
dessarte, com freqUência, para que se aperfeiçoe u prcstaçll.o jurisdicional re· 
clamada, 

Jncxiste razão de ordem doutrinAria ou prática que exclua as alegações 
li nu is do rito surnaríssirno. Apesar da pretendida· celeridade que este objcti~ 
varia, a alteração sugerida para o artigo 280 cm nada rctardar6. o andami:nto 
judicial. Assim, o texto proposto regula de modo mais ~untajoso para a defe
sa do interesse dns partes a matéria de que cuida, sem trazer qualquer quebra 
de sislemu no procedimento denominado usumai-fssimo". 
Sala das Sessões, 21 de junho de 1979.- Raimundo Parente • 

LEGISLAÇilO CITADA 

LEI N• 5,869, DE li DE JANEIRO DE 1973 

lnstlhol o Códl1o de Procttao CI•U. 

Art. 280. O juiz proferir6. a sentença, tanto que conclufda u instrução 
ou no pruzo mflximo de ~ (cinco) dias. 
. ' ... ,,, .. ,, ................................................... . 

lÃ Comlssao de Constllui0do e Justl0a.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinnu) -Os projetas que vêm de ser lidos 
serl\o publicudos e remetidos Rs comissões competentes. 

Sobre a mesa, rcq~erimcntos que seri1o lidos pelo Sr. J9·Secrctfltio. 
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São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 208, DE 1979 

Sr. Presidente: 
Nos termos do disposto no urt. 367, do Regimento Interno, requeiro o 

des;:arquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 272/78, de :unoriu do Se· 
nadar Otto Lehmann, que "dá nova reduçilo h nlíne:1 a do artigo 32, da Lei 
n'i' 4.591, de 16 de dezembro de 1964", feita a. reconstituição do processo, ~c 
necessária. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1979.- Dirceu Curdoso. 

REQUERIMENTO N• 209, DE 1979 

Senhor Presidente: 
Nos termos do disposto no art. 367, do Regimento Jnterno, requeiro o 

dcsarquivamcnto do· Projeto de Lei do Senado n'i' I f78, de autoria do Sena· 
do Otto Lehmann, que "revoga dispositiYo da Lei n'i' 6.515/77, c altera dis· 
positivos do Código Civil e do Código Penal", feita a reconstituição do pro· 
cesso, se necessAria. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1979. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os requerimentos lidos sert•o 
publicados c incluídos em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicação que serta lida pelo Sr. J'i'.Secrctário. 

E lida a seguinte: 

Ofício n' 159f79 
Brasília, 21 de junho de 1979. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Depu· 

tado Hugo Napoleão para integrar, em substituição ao do Senhor Deputa~ 
do José de: Assis, a Comissão Mista incurnbipa de estudo c parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituiçl\o n'i' 8, de 1979, que ••acrescent;:a parágra· 
fos ao art. 209, da Constituição Federal". 

AproYeito para renoYar os protestos de estima c elevado apreço. - De· 
?Utado Nelson Marchezan, Líder do Go..,erno c dn Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Será feita a substituiçoo solicita· 

Paru isso, está o Presidente da Comissl\o enviando telegrama u todos os 
Srs. Senadores, avisando a todos que a reunião se furá scgundu-feita, às lO 
horas. 

Portanto, Sr. Presidente, como será um dia impróprio, no inicio da se· 
mana, em que muitos Srs. Senadores ainda não retornaram de seus Estados, 
mus como se trata de um dia cm que vamos ouvir um depoente de mflximu 
categoria- porque ele poderll trazer informações valiosas a nossu comissi\o · 
-é justo que estivéssemos ali, representando o Senado brasileiro ao visitan
te do C:'(tcrior, numa hora cm que a comissão cstfl cm um nfve\ de apanhu
mento de depoimentos importantes decisivos para o seu desenrolar. 

Sr. Presidente, queremos c esperamos que o Senado do Brasil dê teste· 
mur.ho a um depoente que vem de fora. Pela primeira vez na história deste 
Senado, virá um grande representante de empresas internacionais depor pe· 
rante uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Se o Dr. Arno Martim 
deslocou-se: de oito mil quilómetros de distância, chegou ontem ao Rio de: 
Janeiro, c já se encontra hoje no Hotel Nacional, aqui cm Brasf\ia, 
preparando-se para comparecer, na próxima segunda-feira, à nossa com is· 
são; í: justo o apelo que faço, no sentido de que os membros da CP!- que 
deverão fazer o sacrificio de se deslocar apenas 80 passos de seus gabinetes 
até o recinto da comissão - nilo deixem de comparecer, a fim de que ofc· 
rcçamos a S. Ex• o testemunho de que o Senado Federal está emprestando a 
sua solidariedade e o seu apoio a uma comissão que está apurando as rcs· 
ponsabilidadcs e as passiveis irregularidades na construção dessas duas im· 
portantes usinas nucleares. 

E friso, Sr. Presidente: é a primeira vez que se desloca de um paisestran· 
gciro, convocado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Brasil, 
uma personalidade do vulto c da significaçao de um dos di retores d;:a KWU, 
para vir p'restar seu depoimento perante o Sen;:ado do Brasil. S. Ex• traz as
sessores e até tradutores oficiais da empresa, emprestando, portanto, de par· 
te: da K WU, o necessârio apoio c respeito aos trabalhos da Comissão Parla
mentar de Inquérito, os quais vém se desenrolando desde o ano passado, 
para apurar irregularidades levantadas sobre a construção dessas usinas. 

Assim, Sr. Presidente, com o apoio da Mesa, as providências que a co· 
missão solicitou desde ontem foram prontamente atendidas hoje. E prepara· 
da, portanto, a comissão, teremos segunda-feira b.s lO horas, a presença des· 
se ilustre personagem que já se encontra no Brasil e a estas horas está cm 
Brasília, pura atender à convocação da comissl\o, 

Sr. Presidente, emprestamos ao dC:poimcnto de S. Ex• suma importán· 
Há oradores inscritos. cia, em Yirtude de irregularidades e dificuldades que estZ\o sendo constata· 
Concedo a palavrn ao nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso. das, nu construção de Angra II, onde a esta hora a NUCLEBRAS, atraYl:s 

da. 

o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _ ES. Pronuncia 0 seguinte dis· da CNEN, Furnas e a KWU, est6 enfrentando um problema seriíssimo nas 
curso. Sem rcvisao do orador.) _ Sr. Presidente c Srs. Senadores: fundações de Angra 11. Ali cstâ se processando um túnel de sessenta quiló· 

metros de extensão para receber estacas de cimento armado, ou de cimento 
Com um intervalo de apenas doze horas, volto novamente à tribuna pro tendido. um cimento especial, com nrmaçào de aço especial; o volume de 

para chamar a atenção da Casa para a Yisita que a Comissão Parlamentar de estacas, como nilo há exemplo na construção de outra usina nuclear, no 
Inquérito da Energia Nuclear vai racebcr, segunda-feira, às dez horas da ma· mundo: são sessenta quilómetros de tímeis, de estacas, para sustentar uma 
nhã, nesta Casa, quando teremos a oportunidade de ouvir o depoimento de usina nuclear. 
um dos di retores da Kraftwcrk Union Akticngclsellschart;- KWU- a em- Sr. Presidente; essas dificuldades sào de tal monta que hoje técnicos in· 
presa que está construindo Angra II c III no nosso Pais. ternacionais e técnicos brasileiros, como 05 da CNEN, estão estudando a possi-

Sr. Presidente, creiO que será um tento da Comissão Parlamentar de ln· bilidadc de um reforço das famosas c proclamadas 1.279 estacas que ali estilo 
quérito, trazer da Alemanha, onde se encontra a dircção dessa poderosa em- sendo implantadas. E estas dificuldades têm três so\uç~s que se aventam 
presa, construtora de usinas nucleares, um dos seus dirctorcs, para prestar pura o reforço daquela csturtura de fundações, Hã três opções. Uma: qua-
seu depoimento à Casa c à Comissl\o sobre a construção de Angra II c III. renta estacas flutuantes· reforçando 1.279 estucas cnvadas no rocha. E aí se diz 
Para isso quero lembrar aos ilustres integrantes da Comissão Parlamentar de que não é o Yo\ume das çstacas, é agora o clalculo.diniimico, porque se trata 
Inquérito, que scr6 na se:gunda·feira, c não mais na terça-feira e quarta-feira de terreno que sofre perturbações sísmicas numa intensidade 5 da Escala de 
como habitualmente se reúne a Comissão, às dez horas, que receberemos a Mcrcalli. E é preciso, cntllo, que se tenha o maior cuidado possfvcl a fim de 
visita do Dr. Arno Martim, dirctor da KWU. Essa empresa alemã constrói que ali nào uconteça acidente nenhum que possa desmoralizar o programa 
usinas nucleares no mundo: cstll construindo a segunda da Ai-gcntina~jll ten- nuclear brasileiro. Esta é a primeira soluçào: reforçar 1.279 estacas com 40 
do terminado a primeira de Atucha, constrói as duas do Brasil; cômo cons~ estacas nutuantes, bem como o reforço de estrutura do câlculo dinâmico da· 
trói na Alemanha, no Irã, na China, e em outros pafscs, somando vi~ te e seis que\a construção. Segunda: colocnr uma camada de n~oprent (borracha sin· 
ou vinte c oito usinas nucleares no mundo. . téticu) cm cima das cabeÇas das estacas para receber e amortecer as vibrações 

Sr. Presidente, a Comissil.o scntir·se-6. satisfeita se os seus mcffib'ros in· · das pernas longas dessa construçil.o. Também, ao que estamos informados, 
tegrantes lú estiverem segunda-feira, às 10 horas. O convidado deslocou-se sb duas usinas nuclear~s no mundo, das trezentos que existem no mundo, só 
de urna distância de 8 mil quilómetros pura vir prestar o seu depoimento e os duas têm essa solução de camada de neopr~ne para absorção de Yibruções em 
membros dil Comissil.o teril.o o sacrificio de deslocar-se, com 80 passos, dos suas fundnções. Silo duas na· Franç·a, Essn solução francesa està sendo estu· 
seus Gabinetes até o recinto da Comissão, para ouvirem o depoimento desse dada por ~ma empresa suíça.. . , 
ilustre dirctor da K WU, u empresa alemã h qual u NUCLEBRAS estú asso~ A terceira solução chama-se arraSamento da cnbcça das estucas. O urra· 
ciudu. ·~amento cm 10 metros. 

Sr. Presidente, lamentaria se, como aconteceu nus outras 've1.es, ·" co·, ·· Sr: Presidente, depois de sC fincarenl estucas que custam uma fortuna, 
missão estiYesse mais ou menos deserta. Scrú para nós, Senadores integran· · estimada. em 60 mil dólares cada uma, cm que cudu metro, portanto, de uma 
tcs dela, umn no tu de desacerto se não tivéssemos au grand complrl Paru OU· · estuc1~ de 40 ou 50 rnetros custu mil dblarcs e agora fazer este urrusumento de 
vir esse depoimento. · · · 10 metros nu cabeça das estncns. Perder a cabeça dus cstucns puru fnzer ore· 
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forço. Isto, Sr. Presidente, é uma solução tamhl:m custosa, que faz com que 
nós, da Comissilo Parlamentar de Inquérito tenhamos muito empenho cm 
encontrar a solução lógica, técnica, matemática; para esse reforço da cons
trução de Angra II. 

O Sr. Jutahy Maealhin (ARENA- BA)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES) - Pois n~o. 

O Sr. Jutahy Maaalhin (ARENA - DA) - V. Ex• fala sobre o 
problema do arrasamento.· Mas esse, cm vez de críticas, mereceria elogios da 
parte de V. Ex•, porqúe, conforme foi dito nu Comissão Parlamentar de ln· 
quérito, a CNEN poUco se preocupa com o custo, mas prcocupn-sc mais 
com a segurança. Acho que todos nós dcverfamos aplaudir todas as medidas 
que visassem a segurança das usinas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Estou de acordo com 
V. Ex• Não estou fazen~o criticas. Faço criticas apenas à Jocaliznçllo. Isso é 
fundamental. Devo dizer qUe se sllo 1.279, que se cavem mais 1.279 para ·re-
forçar as 1.279 já cavadas. O que não queremos é que haja um acidente com a 
nossa segunda usina nuclear de Angra. Só isso. O nosso pensamento é este. 
Agora, o que lamento é que, depois de fincadas as estacas, vamos perde; dez 
metros para fazer esse reforço que poderia ter sido pensado há muito tempo. 
Se há o reforço, nobre Senador, é porque eles ni\o csti\.o acreditando muito 
nas 1.279 pernas dessa bsina. Aquele miriâpodc, aqueia centopéia, nqucla 
perna longo. está trazendo muita dor de cabeça, não a nós da Con1issi\o, mas 
aos. técnicos da CNEN, da NUCLEBRÃS, da ELETROBRÃS, da KWU, 
da Hochtief, da D'Appolonia, da Odebrccht c de todas as empresas que cs· 
tão construindo aquela usina nuclear. O que está sendo provado é o seguinte: 
é impróprio, é inadequado o lugar que foi escolhido para receber a segunda 
usina nuclear. 

E praza aos céus que haja um estalo na cabeça de nossos dirigentes c 
não finquem a terceira usina naquele mesmo lugar. Porque, cntil~, ao invés 
de 1.279, nós vamos ter mais de duas mil estucas a um preço exorbitante, cm 
fundações muito maiores, com dificuldades muito maiores, porque a quanti
dade de ma tacões é extraordinariamente maior, do que aqueles ma tacões en· 
centrados em Ansra II. 

Mas, estou de acordo com V. Ex.•: que se tenhn cuidado, que o Governo 
gaste, agora, o que precisa c pode, para que ni\o haja um acidente em Angra 
11. 

Mas, nobre Senador, a minha preocupação, como a de V. Ex•, como a 
da Comiss~o. é de que a esta altura, depois das dc~pcsas do montante de ccr· 
ca de 2 bilhões de cruzeiros, só em fundações, a esta altura, se for condenada 
a localização de Angra 11, então, isso será uma reprovação à enge~haria bra· 
sileiru, à engenharia da NUCLEM, à engenharia da NUCLEBRAS, à enge· 
nharia da K WU, à engenharia da Hochfiet o de todas as empresa~. Scrú um 
quinou na engenharia brasileira. Isso é que nós não queremos. Nos da Opo· 
sição, de maneira alguma, não desejamos que haja essa situação. 

Mas: Sr. Presidente, quando aqui depôs o Sr. Presidente da Comissllo 
Nacional de Energia Nuclear, ele disse que nem isto o atcm?riza~a.' porque 
jlt há uma usina americana construfdn hâ seis anos, que f~a pr01bada, p~la 
Çomissilo de Energia Nuclear dos Estados _Unidos, de funCionar. E a Us.m.a 
Diablo Canyon, na Califórnia que, constru1da hf1 ms anos, tem ten~ado Ini

ciar o seu trabalho, mas foi condenada cxatamentc porque lâ as VIbrações 
sísmicas registradas aconselham que ali não funcione uma usina n~lcca~. 
Porque, cm ciftla, Sr. Presidente c Srs. Senadores, vai se colocar o ma~s dc.h· 
cada aparelho na época de hoje. que é uma .espécie de aparelho de rciOJOarta, 
mas cujo acidente provoca centenas e m1lharcs de mortes, e tem con~e
qUências sérias, até o século XXII da nossa era- nós estamos no XX. ~te o 
XXII avança a conseqUência de um acidente nuclear, cm uma dessas usrnas. 

O que nós nilo queremos é isto:~ que haja atemorizaçilo do povo, o ter· 
ror do povo, o pavor do povo. Estou dt acordo com a dcclaraçilo de t.odo~ os 
técnicos da CNEN, da NUCLEBRAS que aqui vêm: gastemos o.dtnhe~ro, 
mus.que o povo nilo tenhn receio de que ali onde ~c c:stll. construmdo uma 
usina se houver o fenômeno slsmico que destrua R1o, S~o Paulo c Belo Ho
rizon~c, ·aquela usinn vai ficur de pé. Mas qual u garantiu cu segurança com 
que ela estâ sendo construfda? 

Sr. Presidente, cm conseqUência desse temor é que u Comissl'lo escreveu 
~ma carta à Agência Internucionul de Energia Atômicu, cm Vien:l, nurrundo 
que o Brusi\ estlt construindo usinus sobre estacas de 40, 50 e utc ~O metros 
de comprimento. Se há uma outra usinu no mund? com o.compnmento de 
estncus como a de Angru 11; se num terreno onde J(l se reglstrnrum.fenôm~
nos sfsmico'i com 11 vibração da intensidade !i, d11 Escu\u de Mcrcnlh: seu VI· 

zinhança do mar c as grandes massas lrquidas cujos movimentos das ondas 
transmitem vibração nessas estacas; se isso não desaconselha aquela locali· 
zação. Essa carta foi enviada cm abril a Viena c, até hoje a Comissão não re· 
cebeu resposta. Recebeu resposta de uma carta enviada .à Nucltonics Wttk, 
nos Estados Unidos, que nos mandou dizer: "Não temos noticias de uma ou· 
.tra usina no mundo construída sobre pernas tão longas, tão compridas como 
as de Angra .JI", Mas a Agência Internacional de Energia Atômica de Viena, 
que fiscaliza pari passu. a construção de tod(\& as usinas nucleares do mundo, 
esta, nilo nos mandou dizer o que pensa sobre a coAstrução dessa usina. 

E é por isso, Sr. Prêsidente, que cada dia reclamamos mais, porque 
qualquer impedimento à conclusão da usina sct:A uma derrota irrctorqufvel c 
violenta sobre a engenharia nacional, e todos os brasileiros receberão por 
igual se, desgraçadamente, houver uma noticia desse jaez. N~o desejamos, 
nem a Oposição c muito menos a Bancada da ARENA, uma derrota dessas; 
todos nós estamos solidârios, e fique pelo preço que ficar, queremos uma usi· 
na sólida, cm bases seguras, em que não -haja, no futuro, nenhum acidente 
que possa trazer males tremendos às populações circunvizinhas .. 

Sr. Presidente, tenho também que comunicar que a· meu Estado cstâ no 
rol dos que terão usinas nucleares; depois das 3 usinas de Angra, o Espírito 
Santo tcrlt duas usinas nucleares que serão construídas numa faixa de 100 
quilômetros ao norte ou ao sul de Vitória. Serão construfdas CITY praias tam
bém, para o recebimento das peças pesadas; à margem de um rio que possa 
fornecer uma· descarga Jfquida avantajada para o sistcm& de refrigeração da 
usina; tem que ser na proximidade dos grandes centros de consumo para fa .. 
cilitar a distribuição. 

No Espirita Santo, que terá duas usinas nucleares, essa noticia vai re
boar como um bater de sino$, convocando o povo à meditação. O povo capi· 
xaba, que recebe todas as noticias do progresso c do desenvolvimento com 
efusão c entusiasmo, vai receber a notícia que teremos duas usinas nucleares 
:amo dois pontos de atritOSi dois pontos de intranqUilidade da opinião 
pública, cm virtude dos problemas que hoje ccrcarn a construção dessas usi· 
nus. Infelizmente, o povo asSocia a hecatombe produzida por uma bomba 
atômica com os passiveis malcficios de uma usina nuclear, quando nào há tal 
comparação. A usina nuclear requer uma segurança a ser respeitada, uma 
técnica de construção, c C, desde a primeira escavação até o último parafuso, 
fiscalizada por organizações internacionais, pela AIEA - Agência Inter· 
nacional de Energia Atômica, de Viena, mantida por todos os países que 
possuem usinas e estão ligados ao programa nuclear, exatamcntc para fisca· 
lizar a segurança dessas usinas. Ni\.o há razão, portanto, para o povo temer 
uma usina nuclear. O povo associa o acidente de Thrtt MI/e lsland, nos Esta· 
dos Unidos, aos desastres de Hiroshima c de Nagasaki, supondo que a usina 
r•uclear seja um perigo eminente, quando o ar circundante de uma usina nu
clear tem menos radiação que a comum em outros lugares, porque R li são to
madas todas as precauções, a começar no recinto onde a reaçào nuclear se 
processa, cercado com todas as precauções c todas as garantia 'i tornando im· 
passivei quase, dentro dos padrões do mundo, uma vasamcnto de substân
cia nuclear, seja ele gás, ãgua, ou a prbpria substância. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o meu desejo qUe segunda-feira, 
às to horas, os Srs. Senadores da Comissão c aqueles que quiserem honrar a 
Comissão com a sua presença se desloquem 80 passos do seus gabinetes para 
irem até a sala Clóvis Bevilácqua, para ouvir um homem cuja empresa se as
sociou à NUCLEBRÀS, mas é a Construtora de grande parte das usinas nu· 
cleares no mundo, em vàrios pafses, inclusive, aqui, na América do Sul -
com a Atucha, a Mendonça, e, agora, a Angra 11 c a Kraftwcrke Union, uma 
empresa alemã. 

O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI) - Pcrmhe V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois nilo. 

O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI) - Apenas para congratular-me 
com V. Ex• nobre Senador Dirceu Cardoso, pelo interesse que vem demons
trando, na Comissilo e neste plenário, quanto b. segurança das usinas miclea
res brasileiras, c, tumbém, pelo empenho com que V. Ex• solicita o compare· 
cimento do maior número de pessons para ouvirem o técnico a\cmào que vi
rll. depor nesta Comissão Parlumentnr de Inquérito. Quero congrutular-mc 
com V, Ex• por esse cuidado c por essa presença constante cm defesa dos in· 
teresses do nosso Pais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senudor, ugru· 
deço o upnrtc de V. Ex• Quero dizer que V. Ex• nUo tinhu o direito de fuzer 
este apnrte, porque V, Ex• entrou nu nossa Comissno com tul gabarito, com 
tal presença, com tnl urgurnentuçilo, que tem rcforçudo u nossa Comissão, 
tem ilustrudo a nossa Comissi\o- c vou dizer muis- tem honrado, o pró· 
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prio Senado da República com u sua participação naquela Comissão Parla
mentar de Inquérito. Fique certo V, Ex• disso. Todos nós ficamos entusins
mados com u sua participação c esperamos que, até o fim, V. Ex• honre 
aquela Comissão com os seus conhecimentos, com a propriedade das suas 
intervenções, com a sua objctividade, com o fundamento das suas razões que 
têm ilustrado os Anais c os trabalhos daquela Comissão. 

Sr. Presidente, cm nome da Comissno, faço esse apelo aos Srs. Senado· 
res e quero registrar, também que todas as p,rovidências solicitadas pela Co
missão Parlamentar de Inquérito à Presidência da Casa foram cumpridas re
ligiosamente. Portanto, só depende agora do comparecimento dos Srs. Sena· 
dores, para que n Comissão se desempenhe, dâ melhor maneira, da alta c 
grave missão que tem sobre os ombros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Paulo Brossard, Líder da Minoria. 

OSR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Líder da Minoria, pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente e Srs. Se
nadores: 

No mundo de violências cm que vivCinos, acabamos por nos acostumar 
com elas. Não obstante, de quand·o cm quando ocorrem fatos ~uc ferem a 
nossa sensibilidade, que doem nu nossa alma. Entre estes está o ocorrido on~ 
tem num infeliz pais do nosso Continente, hoje convulsionado pela guerra ci
vil, c ontem dominado por uma ditadura, que parece ter-se caracterizado por 
toda sorte de violências. 

Todos os jornais do Mundo estampam c documentam, com a noticia, a 
fotografia, do assusínio frio, bárbaro de um jornalista que, no desempenho 
da sua missão profissional, acompanhado de um intérprete, se dirigia a de· 
terminado lugar da Capital da Nicarágua. 

Segundo a imprensa, o jornalista norte-americano, William Stewart, da 
Rede de Televisão ABC. norte-americana, e o intérprete nicaraguense, Juan 
Espinoza, foram sucessivamente mortos por um soldado da Guarda Nacio
nul de Nicarágua. 

Essa noticia talvez tenha ferido mais do que qualquer outra, porque, a 
cena foi filmada·c, depois de filmada, te\cvisionada, inclusive transmitida cm 
nosso Pafs. De modo que essa operação macabra foi vista, foi testemunhada 
por milhões c milhões de pessoas. 

Neste momento, Sr. Presidente, manifesto a minha repulsa, o meu hor
ror, cm nome da Oposiçl!.o nesta Casa, a esse ato de selvageria, a esse ato de 
brutalidade, e, no mesmo tempo, manifesto a minha solidariedade, que tum· 
bém é a solidariedade da minha Bancada, aos homens da imprensa, que', por 
vezes, têm de pasar um preço tão alto no exercfcio da sua atividade, na ati v i
dade de bem informar, uma profissão que tem alto sentido público, alto sen-
tido social. · 

O Sr. Aloyslo O.aves (ARENA - PA)- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre Senador 
Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Como Scnudor c como cidu
dào, eminente Líder da Minoria, associo-me a.o pronunciamento de V. Ex• 
Esse crime hediondo, como o sangue derramado por Caim, sobe aos Céus e 
clama por justiça, Creio que a consciência universal repuDia ato tão bárbaro 
que traumatizou não apenas o Brasil c a América, mas o Mundo inteiro, que 
presenciou esse crime horrendo, em imagens da televisão. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sou grato pela manircs· 
taçào do eminente Senador pelo Pará Aloysio Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um apurtc1 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o upartcdo nobre 
Senador pelo Paraná, Sr. Leite Chaves. 

O Sr. Lelle Chaves (MDB- PR)- Senador Paulo Brossard, V. Ex• 
cstll sendo muito oportuno cm seu pronunciamento. A cena de ontem reul· 
mente horrorizou o Mundo, pela frieza, pela violência, sb comparãveis a fato 
que ocorreu no Vietnà, também difundido. Aquele instnntct.'cm que o Dele· 
gado Loan de Saigon, de revólver atirava no- ouvido de um vietcong. Esse fa· 
to, por V, Ex• narrado, ocorre no.instante cm que jornais brasileiros estilo 
pedindo a intcrfcrê:nciu do Governo Federal, no sentido de que através dos 
recursos de sua Embuixudu na Nicarllgun, procure omparur a situaçi\o de 
jornalistas patrfcios que podem sofrer a mesma violência. No muis, V. Ex• 
tem toda a ru1.ào para, cm nome da nossa Dancudn, munifcstar sua repulsa n 

esse ncontccimento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sou grato à intervenção 
do nobre Senador. 

O Sr. Mauro Btncvldcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um apartc1 

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- Pois não. Ouço a voz do 
CearA. 

O Sr. Mouro Benevldcs (MDB- C!:.)- Noorc Senador Paulo Bras· 
sard, embora V. Ex• fale, cm nome de toda a nossa representação, não pode· 
ria omitir-me neste instante cm que se reporta àquele quadro de selvageria 
que fomos compulsoriamente levados a assistir na programação ontem da 
Televisão Globo. O que pretendo, com esta intcrvenç~o. é lavrar o meu pro· 
testo indignado diante do trucidamcnto daquele jornalista americano que, 
no pleno cxcrcfcio da sua prolissão, queria informar o Mundo o que se pus· 
sava na infeliz Nicarágun. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Grato por sua intcr· 
venção, Senador Mauro Benevidcs. 

O fdto é .a~im anrrado .cm. um dos .nosso~ inrnuis: 

Os soldados de Somoza obrigaram um estrangeiro a descer do 
t:arro. Ele desceu. Mandaram que ele ajoelhasse, ele ajoelhou. Gri· 
taram que ele deitasse de bruços no chão, ele deitou. Um dos solda
dos aproxomou-se, de metralhadora nu mão, c lhe deu um chute 
nas costas. O homem virou o rosto, tentante protestar. O soldado 
lhe deu um tiro na cabeça." 

A propósito, o Presidente Cartcr disse algumas palavra que me parecem 
muito acertadas c apropriadas, c vou· me permitir reproduzi-las, tal como as 
estampou o Jornal do Brasil: 

.. os jornalistas nào pertencem a nenhum exército c quando são 
vitimas inocentes da violência e da guerra, todos os povos que 
amam a liberdade pagam um preço terrível". 

Ainda informa esse matutino carioca: 
O Chmcclcr Saraiva Guerreiro alirmou, cm Brasi\ia, que u 

execução ••testemunha o clima de barbaridade a que está submeti
do o povo nicaragUense". 

Sr. Presidente, poderia encerrar aqui estas palavras, mas entendo de 
aproveitar o ensejo para fazer uma indagação formal, como Líder da Opo· 
siçào, ao Governo do meu País. 

Já foi difundida a noticia, hoje reiterada, de: que armas brasileiras, fabri· 
cadas no Brasil, estão sendo utilizadas lá, na Nicarágua. Em outras palavras, 
o Brasil terá vendido armas para aquele pais. 

/\ notícia é vcrdadeira1 A notícia não é verdadeira? E esta a indagação 
que formulo, formalmente, da tribuna do Senado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senodor'? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre Lidcr da 
Maioria c do Governo. 

O Sr. Jarbas Pa111rlnho (ARENA- PA)- Aguordava que a com uni· 
cnção de V, E~t• se desdobrasse, para lhe pedir o aparte. No instante em que 
V, Ex• envolve esta dúvida a respeito do Governo brasileiro, quanto a negó
cio de armas com o soverno da Nicarftgua, permito-me começar esta inter
venção, que V. Ex• generosamente me concede, por sua indagação. V, Ex• há 
de ter lido, como todos os Srs. Senadores que acompanham esse noticiãrio, 
que as tropas sandlnistas têm exibido para a televisho do mundo inteiro, ou 
pelo menos do mundo que tem televisão livre, armas apreendidas h Guarda 
Nacional da Nicarágua, ao mesmo tempo cm que essas mesmas tropas tnm· 
bém sào filmadas portando armas. Entre essas armas apreendidas, o que se 
verifica é que si'!.o normnlmcnte·de fabricaçho russa, techeco-es\ovaca, ameri· 
cana c belga. Belga ainda se poderia admitir, na hipótese de um desvio, de 
um descaminho de algum pais que, pertencendo à OTAN c sendo equipado 
com fuzis belgas, pudesse ter socorrido clandestinamente o governo do Ge
neral Somoza, Entretanto, posso usscgurar a V. Ex• que nenhum tipo de ar
mamento ou muniçtlO brasileira e nenhum tipo de armamento que o Brasil 
tenha recebido por convênio com os Estados Unidos dn Américn do Norte, 
como cx.istia no passado, enquanto durou o Acordo Militar, terá sido desen
caminlmdo, desviado parn 11 Nicarâgua, ou sejn, pura as forças governistas. 
No pussado, c um passudo jfi relativnmcntc remoto, eu posso lhe dar o teste· 
munho de que, quundo o pai do ntuul Presidente du Nicurúguu cru o chefe du 
governo dnquclc pais, os canhões cm que uprendi a ser urtilhciro- era o cu· 
nhho francês "'Sclmcidcr" - e que já ni\o crum por nós utilizuJos, foram 
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vendidos à Nicarf.lguu, numa oper~çii.o bilateral, natural àquela épocn. Tun· 
tos anos sào cntrctunto passado!~, que hoje, quando vemo!~ a televisão Jilm01r 
a utuuçào do exército, que lá tem o nome de Guarda.Nacional, verificamos 
que o canhão "Schncider" já deve eslar no mu!leu; possivelmente, nem m:tis 
atira. O único relacionamento que poderia haver entre o Brasil c o governo 
nicarugUense, hoje, seria este. Também eu nilo gostaria de fazer o paralelo 
que fez o liderado de V. Ex•, o nobre Senador pelo Paraná, Leite Chaves. Ele 
disse que o ato bárbaro, que todos n6s repelimos, que provoc:1 cm todos nós 
a mais viva indignação, seria comparável ao do victcongue; estaria sendo 
ameaçado r.om um revólver e depois sucrincado por um chefe de políci01. 
Não, nno é a mesma coisa, Senador; o victconguc, naquela ocasião tinha aca
bado de trucidar uma família na capital do Victnà do Sul. Foi um ato de rc· 
prcsá\ia brutal, sem dúvida nenhuma, mas com violência gerando violência 
sem limites; c este, n~o. Era um jornalista c, como disse muito bem o Rubt:m 
Braga, hoje, na sua crónica, um corrt:spondcnte de guerra pode morrer, faz 
parte da sua pronssào o risco de morte, mas nunca o assassínio; i:-,so nf1o foi 
morte no cxerclcio da sua prolissào; foi um assassínio brutal, frio ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sem dúvida alguma. 

O Sr. Jarbas P~tssarlnbo (ARENA - PA)- ... c que somente pode, 
para nós, caracterizar o grau de paixão, de ensandecimento que tomou conta 
das forças cm luta na Nicarágua. Posso afirmar a V, Ex•- e, inclusive, rccc· 
bo uma informação já, oficiosa - que n3o temos nt:gócio de exportação de 
armas com a Nicarágua. E cm várias oportunidades a CACEX já negou essa 
atividadl!, que seda uma atividadc oficial. Como cu disse, a venda dos ca
nhões foi uma atividadc oficial. Então, revólver, arma de cuça que pudessem 
ser vendidos, se fosse clandestino, nenhuma responsabilidade teria o Gover
no do Brasil. Mas, nem assim esse indício aparece, pois, como cu disse a 
v. Ex•. não aparece na rclaçUo das armas apresadas pelas tropas snndinistas 
Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. PAULO BROSS/ RD (MDB- RS)- Agradeço a intervenção, 
o aparte com que me honrou o eminente Líder da Maioria. Aliás, antes dt: 
ocupar a tribuna, eu lhe havia comunicado o tema da minha intervenção e a 
indagação que cu pretendia fazer, cxatamcntc pura que S. Ex•; caso não pos· 
suísse elementos, tivesse tempo, ou, pelo menos, não fosse colhido de surpre· 
sa com a indagação que cu pretendia fazer. Mas, agradeço o aparte e, cviden· 
temente, não posso deixar de aceitar, como é do meu dever, não apcna! 
como uma declaração de caráter pessoal, mas, como uma declaração do 
L!der do Governo. 

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

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Esta preoeupaçilo, hoje, 
pela manhã, estava presente ao espirita do nobre Senador Itamar Franco, 
que me solicita um aparte, mas, que peço aguarde um instante. 

Nilo tendo eu podido comparecer à reuniiio da Comissiio de Relações 
Exteriores, S. Ex•, o nobre Senador Itamar Franco, Já presente, tomou a 
iniciativa de requerer a presença, na comissão, do Secretário-Geral do lta
maraty, para falar cxatamcnte sobre esse tema. Quando tive noticia do fato, 
festejei a idéia c discordei do endereço. Entendi que, a ser convidado alguém, 
deveria ser o Ministro de Estado, que é a autoridade política capaz, apre· 
priada para falar sobre assunto dessa natureza. E até, se fosse o caso, cu su· 
geriria que fosse convertida n idéia do SecretArio para o Ministro como a 
mais apropriada. 

Entendo que, num assunto dessa naturezn, não deve haver sombra de 
d~vidn. E estn notlcin, que já foi divulgndn há nlguns dins, voltou a ser divul· 
gado hoje, pelo Jornal do Brasil, cm telegrama, creio que originário da Nica· 
r6gua. De qualquer sorte, telegrama vindo do exterior. Por isto é que entendi 
que havia necessidade de um eschuecimento cabal u esse respeito. 

O Sr. Jorbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um nden· 
do? (Assentimento do orador.) Ainda não faz muito tempo, os jornais brasi· 
)eiras publicaram dccluruçào do Presidente Somo1.a, fazendo ugradccimento 
u um pais da América do Sul, que ele citou e que eu permito não declinar 
exatnmentc porque esse pais da América do Sul estava apoiando u Nicar!~· 
guu. E não fez a minimn referência ao Brasil. Eu talvez apenas n~o tenh.n 
sido claro, quando lhe falei, ainda hã pouco, no problema de ncgocaução ba
\aterul de urmus. O Exéa·cito, u Marinha c a Acron6uticu não negociaram 
Suas urmas Com a Nicarágua; o que pode acontecer - dizin cu - é uma 
urm11 de caça, um revblver, uma curnbinn ou qualquer coisa, ser vendido 1l 
Nicurú.guu, 0 que pode até ter registro cm CACEX, mns nunca un:u ~aructc· 
rizac;ào de urnu vcndn de armamento de umu Força Armada brus1lt:1ru puni 
JUtrn força urmudu qu1: l!t tem o nome de Guarda Nucionul. L! este rnc pnrc· 

cc um fato bastunte claro. Se os telegramas insinuam, é porque, como V, Ex• sa
bt:, há sempre uma tentativa de envolver áreas como, por exemplo, o 
Governo brasileiro relacionado com uma ditadura militar na Nicarágua, c 
assim por diante. Em contrapartida, nobre Senador Paulo Bross:.ud, li decla
rações que, inclusive, me espantaram, de forças intcrnacionaliladas dt::-.cm
barcando na Nicarágua clandestinamente para apoiar os Sandinistas; vi dt:
claraç~o de um movimento terrorista da Colômbia, de que enviava 50 com· 
batentes para defenderem a causa dos sandinistas contra a Guarda Nacional, 
mas, não se encontra uma só referência a um armamento ou munição, sobre
tudo a munição que produzimos nC' País, a muniç~o gerada numa fábrica 
brasileira. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Renovo os agradccimen· 
tos no nobre Líder, acentuando apenas que havia entendido perfeitamente o 
seu aparte. 

Entendo, entretanto, que este assunto mcrt:ce ser cabalmente esclareci
do, como estft sendo e como creio que poderá ainda, amanhã, ser objcto de 
uma manifestação do próprio Governo, do Ministro de Estado, tendo em 
vista, - c já agora tenha o jornal em mãos - o que leio num jornal com o 
prestigio c a rcspt:itabilidade do Jornal do Brasil: 

"FRENTE REITERA CRITICA AO BRASIL 

Mnnúgua (do enviado especial- Um comunicado clandestino 
da Frente Sandinista obtido ontem, aqui, vota a ucusar o Governo 
brasileiro de ajudar o regime do Presidente Anastásio Somoza De· 
baylc na lula contra a insurreição popular e o movimento guerri
lheiro qur. tenta depô· lo, advertindo GUe os nicaragUenses poderão 
ser levados a "fazer valer a justiça popular". 

O documento, datado de 18 de junho, só cht:gou ~s mãos de al
guns jornalistas ontem, entregue pessoalmente por um membro da 
liderança guerrilheira escondido em Manágua. Insurreição Populur 
n9 2. o panfleto mimeogrnfado inclui um editorial sobre o isola· 
menta crescente do Governo atual, fornece Notícias Sandinistas 
sobre a situação militar e denúncia a ajuda de Governos estrangei
'ros a Somoza." 

Esta é a notícia. 
Como o Senado está seguramente lembrado, colo,quci a questão nesses 

termos: ou a notícia ê verdadeira, ou é falsa; deve ser esclarecida. . 
Tenho o prazer de ouvir o nobre Senador por Minas Gerais, pedindo

lhe desculpas pela mora. 

O Sr. Itamar. Franco (MDB- MG)- Eminente Senador Paulo Bras· 
sard, apenas para, exatamente porque V, Ex• abordou o problema com o 
Uder da Maioria, Senador Jarbas Passarinho, comunicar que hoje, na Co
missão de Relações Exteriores, endereçamos, convite ao Secretário·Gcra\ do 
Ministério para que, na terça-feira, se passivei, c esse entendimento foi feito 
com o Senador Tarso Outra, o Itamaruty venha explicar à nossa Comissão o 
que se passa, realmente, na Nicarágua, e, sobretudo, a posi~ão brasileira cm 
relação a OEA. V, Ex• j6 trouxe, cm nome da Bancada, a nossa repulsa pelo 
assassfnio brutal do correspondente norte-americano na Nicarágua. Queria, 
também, se V, Ex• me permite, dizer que ontem fiz um apelo a V. Ex.•, ao 
próprio Líder do Governo c ao Ministro das Relações Exteriores a favor de 
uma famiiia juiz-foranu que estava desaparecida. Devo elogiar, nt:ste instan
te, a ntuaçllo do Governo brasileiro. Ainda hoje, pela manhã, através do Mi
nistro Médici, que atua junto ao Parlamento, que esclareceu que a família 
juiz-forana està viva, passando bem, c que o Embaixador brasileiro na Nica
rfl.gua se prontifica a dar toda a assistência a t:ssa famfliu. Era a observação 
que queria trazer, constante, nesta oportunidade, os agradecimentos do 
povo de Juiz de Fora pela presteza com que o Governo brasileiro agiu no ca
so. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, dou por 
encerrada a minha intervenção. Para mim, a palavra do Uder do Governo é 
bastante. Recolho c agradeço o esclarecimento que S. Ex• deu, Segundo n 
palavra oficial do porta-voz do Governo nesta Casa, o Brasil nno vendeu 
qualquer tipo de armamento de cnrtttcr bélico para aquele pafs, exccç?io feita 
aos históricos canhões Schncider, ou nrmns de caça, armas de uso pessoul 
que annul de contas, não s?io negócios- ao que cu saiba -realizados pelo 
Estudo brasileiro, pelo Governo brasileiro, e sim por industriais, por fabri
cuntes inclusive do meu Estudo, inclusive da fábrica cstnbclecidn, h6 longos 
unos, em S~o Leopoldo, coisa que evidentemente nno se pode confundir com 
urmamcnto de curútcr militar, de finalidade bélica. 

Agradeço o esc\urccimento, e mt: permito sugerir que o Governo torne 
p(1hlico e dr. 1.1 maior publicid;1dc u esta not!cin, u este futo, a esta posição de 
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modo a que nllo paire dúvida a respeito do comportamento, da atitude do 
nosso País cm rclaçilo àquele infeliz puís du América Central. 

Volto, Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras, a chorar sobre o 
cadáver do jornalista Bill Stewart, barbaramente assassinado na Capital da 
Nicarásua, (Muito bem!} 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a polavra oo nobre Se· 
nudor Jarbas Passorinho, Lfder da Maioria, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Llder da Maioria, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente: 

Não pretendia usar da palavra como Líder porque supunha que, a pro· 
vcitando o protesto do nobre Lider Paulo Brossard, que, nesta ocasil'lo, fala· 
va pelo Senado inteiro, c com os apartes que dei, tivesse exaurido toda c 
qualquer dúvida a respeito do comprometimento brasileiro nesse episódio. 

Mas me ocOrre, Sr. Presidente, fazer al8'umas reflexões a respeito, Pri· 
mciro, relativamente à natureza do conflito. Sabemos que o Governo na Ni· 
carúgua- c digo isto como Líder do Governo, portanto, com cuidado é que 
uso a expressão -é acusado de ser um governo ditadorial c de utilizar pro
cessos violentos para sua manutenção no poder. O General Somoza, cm rc· 
gra geral, nllo vê inimigos, advcrsàrios seus senão nos comunistas c a todos 
ele declara comunistas porque a ele se opõem. 

A internacionalização da luta ficou muito clara, a partir do momento 
em que bases sandinistas se rcrugiaram na Costa Rica, que é um país dcsar· 
mado, que é um país que extinguiu suas milfcias militares, não tem sequer a 
própria Guarda Nacional c, de lá, incursionavam, como ainda há poucos 
meses, sobre o território nicaraguansc, 

Que está caracterizada a natureza ideológica do conflito, isto me parece 
rara de dúvida. Que não nos cabe, a nós, como representantes do .Governo, 
prestar qualquer tipo de solidariedade num sentido ou cm outro, a mim tam
bém parece que, como Líder do Governo, fica bastante claro que não cabe. 

O que cabe é solidarizar-me com as palavras candentes de condenação a 
um crime repulsivo por todos o·s títulos c que foi aqui devidamente censura
do c profligado na palavra do nobre Senador Paulo Brossard. 

Já S. Ex•, elegantemente, aceitou, com a ré de oficio que poSsui o Lídc1 
que representa o Governo, as explicações que lhe dei, mas, lendo esta notícia 
que S. Ex• leu ainda hâ pouco, ocorreu-me continuar o nosso diàlogo, c 
nosso difilogo que tem um ponto de união, que é a condenação comum a esta 
violência brutal c cstC.pida desse tipo de guerra, que é a guerra revolucionária 
c, conseqUentemente, da rcação contra.eln. 

Lembro-me, Sr. Senador Paulo Brossard, e nobres Srs. Senadores, que 
não raz muito tempo, do pouco que vejo de televisão, que são os programas 
inrormativos, de um profissional de tclevisil.o se aproximava de um grupo de 
rebeldes, assim considerados pela Nicarâgua, um grupo sandinista, c, com a 
maior irritação o militante sandinista dizia: Voei: v<.li cont:.tr a verdade, h cm? 
Veja se não vai mentir; veja se diz a verdade, o que !!'SUl se: passando na Nica
rl!.gua, realmente. Isto, porque havi1~ uma prcliunção, havia um pré-juizo, por 
parte do combatente de op<1•;i"~o ao General Somoza, de: que: aquela televi
são lá colocada c aqueles com:spondc:n!e:o estavam c:xat:lmentc para pintar 
um quadro negativo cm relação uo combatente de oposiç3o. O mesmo tipo 
de contaminação psicológica se df1, ô1Ctuntlmcntc, em rehu;Üt) à Guarda Na· 
cionnl. 

Então, esse ódio acabou se: tran:;formando num sentimento com·um, cm· 
alguns casos mais exacerbados, outics menos, prccisarnt:ntc:: em relação a 
quem? Em relação àqueles que estão cumprindo o dever d~; •Ho.mm no mun· 
do, seja pelo relato, seja.pcln imagem c pelo som, o que se ~ti tá pu:.:snndo na 
nossa pobre América Latina c, parti.::,Jb.rmcn:e, naqu,;!c: ;:.ais. 

A noUcia, entretanto, dizia eu, ai:1da hú pouco, ao Senador Paulo Bros
sard, inc parece inteiramente dcsc;lbi.!'i, ;'lU medida cm quc,jfi antes- repito 
- o General Somoza agradeciu u um puls da Am~rica do Sul o apoio que 
dele estava recebendo, ao mesmo tempo em que condenava o arastamcnto 
dos Estados Unidos, nn sua liguagcm, dizia que os Estados Unidos o aban· 
donava aos comunistas. 

Mas a leitUra que o Senador Paulo Brossard fez, naturalmente pela an· 
gústia do tempo, purou praticamente no preâmbulo do dcsp:tcho vinUo dt~ 
Munltguu, pelo enviado especial do Jornal do Brasfl. Mas esse dcspucho 
prossegue. Hú uma insinuuçll.o, diz assim: 

"BUSCANDO PROVAS 

Aindn que com o opoio das esc6rius do Condecn (Trat.udo de 
Assistência Militar Reciproca entre pulses centro·urncricunos c de 
merccnll.rios urgcntinos, isruelensc:~, nortc-arncricunm e brasileiros, 
n ditaturu somozistu estA vivendo !lcus últimos cstcrtorcs." 

~ 

Bom, entilo nós esturramos diante de um fato concreto: haveria, nessa 
escória desse Trato, mcrcenfirios brasileiros. Restaria provar a existência de· 
lcs, Num pcrlodo mais adiante, declara o correspondente: 

.. Até agora, entretanto, nilo foi encontrado qualquer sinal dei 
Brasil na luta, seja com homens ou 'armas. Comp·rovou-sc sim, pcs.' 
soalmcntc, a existência de. ruzis israelenses Galil (arma-padrll.o da 
Guarda Nacional, usada por quase todos os soldados abertamcn· 
te), caixas de munição mude in KOrea,- que no caso seriam reitas 
na Cerca - "ruzis belgas FN" - ruzis que sll.o padrllo do arma·. 
mento dos países pertecentes à OTAN- "Junça.foguetes fabricu· 
dos na Argentina e a habitual diversidade de equipamento militar 
norte-americano que era rornccido a Somoza até que o Presidente 
Jimmy Cnrter ordenasse a suspcnsilo." 

Então, no mesmo tempo cm que se declara que havia mercenários bras i· 
\eiras, nll.o há noticia c sinal, nem de armas, nem de armamentos, nem de 
brasileiros. E seria rácil· localizar 16., muito mais do que colombianos, cuba· 
nos, ou salvadorenhos, porque seria a língua portuguesa que denunciaria a 
presença deles, 

V. Ex•, nobre Senador Paulo Brossard, que teve o privilégio de nascer 
cm um Estado que se rcz brasileiro por sua própria vontade, sabe inclusive, o 
que consta dos Anais Históricos, como, nas guerrilhas do passado, os rio· 
grandenscs sabiam distinguir os brasileiros dos uruguaios c argentinos que 
penetravam em nossa luta interna: mandando apenas pronunciar uma pala· 
vra, c como essa palavra era impronuncifivel pelos descendentes de cspa· 
nhóis e utilizadores da língua castelhana em termos portugueses, ali se razia 
~ degola imediata. 

Ora, entilo, a língua portuguesa denunciaria a presença do mercenário 
brasileiro, se houvesse. O que h.á, sim, é uma tentativa solcrte, permanente, 
de tentar c:nvolvcr o Brasil nesse tipo de luta; c como não se encontra urr, 
indício, passa-se, então, para as afirmativas vagas c para as acusações mais 
dificeis de serem respondidas, que sào certamente as acusações não concrc· 
tas. 

Tenho aqui uma informação oficiàl do Itamarati: "Nenhuma venda de 
arma, a nllo ser arma de esportes - como tinha acabado de dizer a V, Ex• 
- rei ta por particulares, c nenhuma rorma de apoio a qualquer dos grupos 
cm conrronto". 

E a neutralidade brasileira é absolutamente irrepreensível. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço V, Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Apenas para me congratular 
com a precisão da nodcia que V, Ex• acaba de receber do ltamarnti. Quer 
dizer quê, à palavra do Líder do Governo, cuja fé eu havia recebido c procla· 
mudo, se soma, agora, a palavra do Poder Executivo, pelo brgào competen
te, o Ministério das Relações Exteriores. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- E posso afirmar 
no nobre Líder da Minoria nesta Casa que, quando fiz a primeira decla· 
ração, de que nào havia venda de armamento militar, eu também tinha uma 
inrormação, pelo menos oficiosa, das Forças Armadas Brasileiras, quando 
lhe transmiti. 

De sorte que, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que a nós, nesta Pátria, 
cube dizer, numa ocnsiilo como esta, é reiteradamente condenar um crime 
bl!.rbnro, praticado como o roi. E nem adianta,agora, que o Governo da Ni
carágua, com o qual mantemos relações, nem adianta agora, repito, que ele 
possa orcreccr satisraçàcs aos correspondentes estranaeiros ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Claro! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- At~ tenho puru 
mim que essa tcrll ,t~ido a gota final da sustcntaçilo do poder. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Também penso assim, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ,, porque a cons· 
ciência universal, nestu ocasião, proclama uma condenação, um& repulsa à· 
queles que, detendo a autoridade, jâ não detêm o poder, ou, detendo o po· 
der, já n3o têm autoridade para controlar os que ficam sob suus ordens. 

O Sr. Poulo Brossnrd (MDB -·RS) - Muito bem! 

O SR. JARBIIS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nós, como repre· 
~~cntuntc~ do Governo, quc!'cmos que as nossus pnluvrus mnntcnhurn-sc ub· 
solutamentc cquidi~ituntcs dos dois grupos cm lulu. 
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~à o p~dcm~s nos csqu.c~er de uma hout~de ~c um juiz francês, que dizia 
que nilo se podau ser cqUidiMantc entre a JUStiça c a injustiça", 

Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.} 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José: Guiomard - Eunice Michilcs - Evandro Carreira - Gabriel 
Hermes.- Al.cxandrc Costa - Henrique de La Rocquc - José Sarncy -
Ber~ardt~o Vtana- 1--Jclvidio Nunes - Almir Pinto- Dinnrte Mariz
Jcsse Freare- Milton Cabral- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gil· 
v a? Rochn- Lourival Baptista- Passos Põrto- Moncyr Dnlla- Amaral 
PeiXOto- Hugo Ramos- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo 
Badar6 - Tuncrcdo Neves - Benedito Ferreira - Benedito Canelas -
Mendes Canalc- Saldanha Derzi- José Richa- Leite Chaves- Evelá~ 
sio Vieira - Jaison Barreto- Lcnoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Est!J finda a Hora do Expcdicn· 
te. 

Passa~se à 

llem 1: 
ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 181, de 1979, 
do Senador Mauro Bcncvides, solicitando o desarquivamcnto do 
Projeto de Lei do Senado n~ 83, de 1978, de sua autoria, que esta~ 
belece a obrigatoriedade de revisão semestral dos níveis de salãrio 
mínimo c dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Bcnevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Para cncaminnar a vo· 
tação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na Sessão Legislativa passada, submeti à apreciação do Senado um 
projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade da revisão semestral dos nlvcis 
de salário minim~ no País. A proposição mereceu guarida, sob o aspecto de 
sua constitucionalidade c juridicidadc, na Comissão de Constituiç3o c Jus~ 
tiça, tendo sido Reln.tor naquele órgão técnico, o então Senador, e hoje Mi· 
nistro do Tribunal Federal de Recursos, Wilson Gonçalves. 

Nas Comissões de Legislação Social c de Economia, igualmente a ma
téria foi apreciada e recebeu manifestação favorltvcl. Mas, infelizmente, até o 
término da legislatura, não foi passivei o Projeto de Lei nq 83 ser submetido 
à dclibcraçllo do Plcnllrio do Senado Federal. 

Este tema tem sido, notadamentc este ano, objcto de debate neste pie~ 
nário, não apenas quando aqui se discutiu o dcsarquivnmcnto de propo~ 
siçõcs quase idênticas, dos eminentes Senadores Dirceu Cardoso c Marcos 
Freire, mas também quando S. Ex• o Sr. Ministro do Plancjnmcnto Mârio 
Henrique Simonsen, respondendo à interpelação de um dos ilustres Senado
res, praticamente deixou clarn a sua simpatia por essa altcraçli.o que se pre
tende na Jegislaçllo social do Pais. 

Recorde-se, Sr. Presidente, que no projeto, além da obrigatoriedade de 
revisão semestral do salârio mínimo, estâ prevista também a gradativa rc
duçào das regiões cm que se subdivide o território nacional. E digo grada ti~ 
v a, Sr. Presidente, para que não se argua o õnus excessivamente ponderável 
para as empresas que, cm áreas que pagam um salârio miníma inferior ao 
maior dele estabelecido para o Pais, scrinm obrigndas a um desembolso que 
poderia desequilibrar a programação de seus recursos cm cnda exercício. O 
projeto, cm rclaçilo aos demais, tem esse aspecto que faço questão de ressai· 
ta r agora, para ver se assim conseguimos sensibilizar a Maioria o nm de lcvll· 
la a acolher a proposição, no momento cm que o sua nova tramitação vai 
iniciar-se no Senado Federal. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Continua cm votaçno o requeri· 
menta, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pnua 
sa.) 

Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser uprovudo volta

râ u trnmitur normalmente. 
• O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item Z: 

Vatuçlto, em turno único, do Requerimento nY 182, de 1979, 
do Senudor Orc~;tes Quércia, solicitando u trunscriçào, nos Anuis 
do Senudo F~:dcral, du Curta do Vale do Parunapunema. 

Em vutuçi'to. 

' ~ L ! ' 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham 
(Pausa,) 

Aprovado, 
Será feita a transcrição. 

E a stguinlt a matéria cuja transcrição é solicitada: 

CARTA DO VALE DO PARANAPANEMA 

O Vale do Paranapancma participa da convicçilo de que o Brasil preci
sa ser c será economicamente forte. Entretanto, estã convicto também de que 
a Nação brasileira não deve perder a oportunidade histórica que se lhe apre~ 
senta parn indicar um novo caminho, através do qual o desenvolvimento 
económico possa se tornar coincidente com o respeito à vida, à natureza e 
coincidente também com o anseio de felicidade dos homens. 

A condição fundamental da sobrevivência~ a interdependência entre os 
seres, logo, o respeito à natureza c à vida torna-se uma necessidade básica: a 
vida humana cstâ ligada ao Universo como um todo, à terra, nos frutos da 
terra e à vida dos outros seres que compartilham desses frutos. 

Es~a interdependência também aparece nas relações económicas entre 
os seres. Não há possibilidade de reais soluções económicas quando estas 
surgem como resultado de reivindicações cxclusivistas, restritivas ou cgofsti
cas. A solução económica de cada um cstti na solução económica dos outros 
c a solução da economia dos homens somente serâ encontrada se cm hnrmo· 
nia com a economia do Universo. 

Nenhum pretexto deve ser invocado como justificativa para alterar 
princípios básicos da existência. Mesmo porque, a produção de riquezas c 
outros objetivos necessários nunca foram c nunca scrào incompatíveis com o 
respeito devido aos bens naturais c à própria vida. 

Esses são os fundamentos da luta dos brasileiros que se opõem à tentativa 
de instalação da indústria de celulose Braskraft na cabeceira do rio Parana
puncma c, de todos' aqueles que, assistem aflitos ao descaso c ao desrespeito 
de muitos pelos recursos naturais desta Nação. No cerne dessa luta está a 
convicção de que: 

I -O direito à vida cm condições ambientais sadias é um direito funda~ 
mental do homem. 

2 -O património natural n3o é propriedade exclusiva de nenhuma ge
ração, pois pertence à história c ao futuro da Nação. O respeito aos bens na~ 
turais impõe~se porque nem as gerações ntuais c nem as futuras poderão 
reproduzi-los. 

3 -Nenhuma geração tem o direito de receber um património natural 
preservado pelos seus antepassados c transformâ·lo mediante uma utilização 
destruidora, transmitindo um lixo para as gerações futuras. 

4- A poluição não pode ser justificada pela necessidade do progresso. 
Só existe progresso quando os homens promovem transformações que bcnc· 
ficicm a todos como uma colctividadc, na sucessão das gerações. Imediatis
mo c egoísmo não são expressões de prosrcsso. O progress·o só é um bem 
quando acrescenta, jamais quando, a pretexto de produzir riquezas, destrói 
riquezas, ainda maiores que nilo nos pertencem como individuas. 

S -O desenvolvimento económico brasileiro deve promover o respeito 
à vida, aos bens naturais c ao anseio de felicidade dos brasileiros c jamais 
ignorll·los. 

Vale do Paranapanema, dezembro de 1978.- Águas de s't• BArbara
Prcr~ito Paulo A. Silveira; Apial - Prereito Luiz N. Ayrcs de Alencar; 
Arundu- Prefeito Benedito Fernandes Aguilar; Avaré- Prefeito Fernan
do Cruz Pi mente!; Barilo de Antonina - Prercito Mànoel de C. Filho; Der· 
nardino de Campos- Prefeito Alencar L. Silva; Boituva- Prefeito Vilares 
Santarclli; Buri- Prereito José de Scne; Chavantcs- Prereito Roberto Ce· 
sltrio· de Campos; CampoS N. Paulista - Prefeito Francisco R. Martins; 
Cadido. Mota - Prereito Oscar Trench; Capno Bonito - Prereito Abid 
Elias.Danicl; Cerqueira Ccsar- Prefeito Ary Correia; Coronel Macedo
Prerelto Joilo Thcodoro; Fartura - Prcreito Antonio Vieira Sobrinho; Fio· 
rinca - Prefeito Benedito Granada; Guapiara - Prefeito Daniel Passara: 
lbirarema- Prcreito Carlos Roberto Negrão; lpauçu- (Prereito em exerci· 

·cio) Sérgio Ramos; ltabcrll- Prcreito Pedro Mariano de Oliveira; ltai
Prereito Lllzuro de Almeida Filho; ltaporanga- Prcreito Pedro Ferraz; !ta· 
ungu - Prefeito Omar Alabi; Mnnduri - Prcs. Câmara Oscar Lucinno: 
Oleo - Prercito Paulo Azevedo Passarclli; Palmital- Prcreito Eloy Atanis 
Gurciu; Paranapancma- Prercito Arnaldo A. de Abreu; Platina- Prcreito 
Joel Joaquim Fonseca; Pirajú- Prercito Francisco Rodrigues; Ribciri\o do 
Sul - Prcreito José Luiz de Oliveira; St• Cruz do R. Pardo- Prcreito Ani· 
ccto Gonçalves; Salto Grande - Prcrcito Jono Carlos Pocay; S. Pedro do 
Turvo- Prereito Celso N. Pinheiro; Silo Manuel- Prcreito Geraldo P. de 
Burros Fq; Surutnill - Prefeito Benedito Guspc:roni; Sorocabu - Prefeito 
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Thcodoro Mendes; Taguaí - Prefeito Arlindo Bergamo; Taquarituba -
Prefeito Luiz Ferreira Neto; Tatuí- Prefeito Olivio Junqueira; Tejupú
Prefeito Anisio Leite Fogaça; Timburi - Prefeito José Noronha Viana. 

• A carta do Vale do Paranapanemn foi aprovada na cidade de Pirajú 
como manifestação de repUdio à nova tentativa da Braskraft no sentido de 
~er aprovado o seu terceiro projeto para instalação de uma indústria de celu
lose na cabeceira do rio Pnranapanema, o ú!timo gmnde rio não poluído do 
Estado de São PUulo. Os dois projetas anteriores da empresa foram rc:jc:it~
dos pela CETESB devido sua baixa .qualidade c, cm relação ao projeto ora 
cm análise, a conclusão da Comissão ESpecial de Inquérito da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, .. de conformidade com os testemunhos 
colhidos de técnicos de invcj!avcl reputaçi\o científica, inclusive de autorida
des pertencentes a lircns oficiais" concluiu que "o projeto de instalação da· 
quela indústria no cabeceira de um rio de classe 2, como é: o Pnrnnapanema, 
é tido como economicamente invi!avcl". Logo o projeto Braskraft é uma im· 
possibilidade. 

• Apóiam o movimento do Vale do Paranapanema a Assembléia Legis
lativa do Estado de Sào Paulo, a Associação Paulista de Municípios, 23'1 
Municípios paulistas, a Unii\o dos Vereadores do Estado de São Puulo, <1 

Igreja; o PRODEBAP- Programa de Desenvolvimento Regional Integra
do de Municípios da Bacia do Piracicaba, a Associação dos Municípios do 
Oeste Paulista, a AMEPAR- Associação dos Municípios do Médio Para· 
napanema, a Associação dos Engenheiros ,\grõnomos do Estado de SilO 
Paulo, além de centenas de senadores, deputados federais, escolas supcriorc:~ 
c secundárias, associações de defesa da ecologia, sindicatos e clubc:s de ser
viço. Mais de um milhão de habitantes do Vale do Paranapanema lutam pt.:l<~ 
preservação do seu rio, através do movimento coordenado pela ADEVAP
Associação dos Defensores da Ecologia do Vale do Paranapanema. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara nq J, 
de 1974 (n• 845/72, na Casa de origem), que regula os contratos 
para a gravaçilo c comcrcializaçi\o de discos musicais, tendo 

PARECERES, sob n•s 322 a 327, de 1977, e 757, de 1978, das 
Comissões: ' 

-de Constltulcio e Justiça- Jq pronunciamento: pela consti· 
tucionalidade e juridicidadc do projeto, com voto cm separado do 
Senhor Senador José Lindoso; 

lq pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidadc do 
substitutivo da Comissão de Educação c Cultura; 

3q pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicidade do 
substitutivo da Comissão de Economia; 

-de Educacio e Cultura- Jq pronunclame11to: favorável, nos 
termos de substitutivo que apresenta; 

lq pronunciamento: (rccxamc solicitado cm plenário), favorá· 
vel ao substitutivo da Comissilo de Economia: 

-de Economia, favorável, nos termos de substitutivo que ofc· 
rccc; c 

- de Flnanc•s, (exame solicitado cm plenário), contrltrio ao 
projeto, com voto vencido dos Senhores Senadores Dirceu Cardoso 
c Ruy Carneiro, c voto vencido, cm separado, do Senhor Senador 
Evnndro Carreira. 

A discussão da matéria foi encerrada quando de sua inclusão na Ordem 
do Dia da Sessão de 20 de outubro de 1977. 

Entretanto, em obediência ao disposto no art. 368 do Regimento lnter· 
no, nu presente legislatura a matéria prossegurti seu curso, reabrindo-se u 
discussllo encerrada. 

O SR. PRESJDENTE(Luiz Viana)- Em discussão o projeto e os subs
titutivos, cm turno único. (Pausa.) 

Nào havendo quem queira usar da palavra, declaro-a cncerrudn. 
Em votação o substitutivo da Comissno de Economia, que tem prefe· 

rência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pcrmnncçum como se acham. (Puusu.) 
Aprovudo. · 
Aprovudo o substitutivo, ficam prejudicados o projeto c o substitutivo 

du Comissi\o de Educuçi\o c Cultura. 
A matéria vui il Comiss1\o de Rcduç1\o, u fim de ser redigido o vencido 

paru o turno suplemcnt:lr. 

1:: o ,\t'grlifllt' o suh.HilUtii'O uprurudo: 

EMENDA N' 2 CF. 
Sub~tltutho 

t\lfcru o art. 117 e Inclui o art. 83 n• Lei n"' S.9MR, 1ll· 14 de dt'· 
:r:cmbro de 1973, que regula dlrcllo!t autorlnls, e dú outra' prMidên· 
elas, 

O Congre~so Nudon;d decrctu; 

Art. I~' A Lei n~ 5.9HR, de 14 de dezembro de !973, passa n vigorar 
com :1 inclusão do seguinte art. 83: 

"Art. 83. Os cassetes, cartuchos, discos, videofonogramas c 
<~parelho~ s~::mt:lh<~ntc:s, contendo fitas de registro de .~om gravadali, 
não poderão ser vendidos, expostos !l venda, adquiridos ou manti
dos cm depü.~itos para fins de venda sem que em seu corpo conste, 
em destaque e integrando-o de forma indissociável, o número de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) do t-.1inistério 
da Fazenda, da empresa responsável pelo processo industriul de re
produção da gravação." 

Art. 29 O a ri. 117 da Lei nq 5.988, de 14 de dczemhro de 1'173, fica 
acrescido dos seguinte~ itens: IX, X e XI. 

"Art.ll7. . ........................................ . 
IX- fiscalizar o cxato c lic:l cumprimento da~ ohrigaçücs dos 

Produtores de Videofonogrnmas e Fonogramas, Editores e Asso
ciações de Direitos do Autor, rara com os titulnres de direitO!>~ au
torais c: artísticos, procedendo, a requerimento destes, a todas a~ 
vcrific3çôes que se fizerem nc:cessárias, inclusive, aut.litorias c exa
mes contábcis; 

X - impor normas de contabilidade às pessoas jurídicas. refe· 
ridas no inciso anterior a fim de que os planos contábds e a escritu· 
rJçllo pc:rmit01.m a adequada verificação da quantidade de exempla· 
rc:s reproduzidos c vendidos; 

XI- tornar obrigatório, que as etiquetas que distinguem as 
cópias de videofonogni"mas c fonogramas sejam autenticadas e nu
meradas, através de uma marca e um nq de controle, que serà apos
to pelo próprio Conselho Nacional de Direito Autoral, na formn 
das instruções que venha a baixar," 

Art. J9 Esta Lei entra cm vigor na data de' sua publicacão. 
Art. 49 Revogam-se as disposições cm conÚário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da CUmara 
n9 39, de 1977 (n9 350/75, na Casn de Origem), que dá nova rc· 
daçllo ao § 2•. do Art. 543 da Consolidaçno das Leis do Trubn\ho, 
que trata do empregado eleito para o cargo de administração sindi· 
cal ou representação profi!lsionul, tendo 

PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 263 e 264, dus Com is· 
sões: 

- de Lqlslo~io Soclol, e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon· 

trum. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sunçi\o: 

E o .rtguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 39, DE 1977 
(n• 350-D/75, no Caso de origem) 

D' novo redoçào oo § 2• do ort, 543 da Consollduçõo da• Leis do 
Trabalho, que trata do cmprcs:Rdo clelln p11ru o cargo dl' admlnls--
lrll.tüo sindical ou reprcsent11çüo profissional. • 

O Congrcs~o Nacionul decreto: 

Art. 19 O§ 29 do urt, 543 da Consolidaçno da!'! Leis do Tralmlho pussa 
a vigorar com <1 seguinte rcdarw!\o: 

"Art. 54J. 
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§ 29 Considera-se de licença não remunerada, salvo assenti
mento da empresa ou cláusula contratuul, o tempo cm que o cm
pregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que 
se refere este artigo, computando-se o período de mandato como de 
ef(:tivo exercício de sua atividade prolissional, para o lim de auferir 
direitos c vantugens que lhe usseguraria a lei naquela condiçilo." 

Ar\. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
Arl. JY Revogam-se as disposições em contrário. 

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

Discussilo, cm turno único, do Projeto de Resolução n~' 93, de 
1977, do Scnudor Itamar Franco, que modilica a redução do Art. 
180, do Regimento Interno do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob nos 270 c 271, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Ju!itlça, pela constitucionalidade e juridi

cidade; c 
- Diretora, contrário. 

Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para encaminhar a votação do meu projeto, que teve pa
rc:ccr favorável na Comissão de Constituição c Justiça, na época relatado 
pelo ilustre Senador Wilson Gonçalves, e teve parecer contrário da Comis
são Diretora, cujo Relator roi o nobre Senador Gastão MUller. 

Evidente, nós particularmente, defendemos a posição expressa no nosso 
projeto. Apenas, queria, Sr. Presidente, já que ele teve a opinião contrária da 
Mesa Diretora, c provavelmente será rcjeita,do pela Maioria da Casa, 
lembrar a V. Ex• o que diz o nosso projeto no seu § S~': 

.. Havendo sessão ordinária não poderá haver, no mesmo ho· 
rário, reunião de comissão permanente ou mista." 

E, aqui, Sr. Presidente, abro um parêntesis para destacar o trabalho no· 
tável que realiza a nossa querida Edith Balassini, coordenadora das comis· 
sões mistas, que numa atuação incansável com os demais funcionários das 
comissões mistas, tenta manter em dia o expediente referente ao Congresso 
Nacional. 

Particularmente, Sr. Presidente, também defendo, já que temos várias 
comissões mistas, que seria necessàrio, agora, o Congresso Nacional ter, pra
ticounente, uma Secretaria à parte, uma vez que cabe à Mesa do Senado orga
nizar todo o expediente relativo ao Congresso Nacional. Este é um outro 
ponto que, no futuro, creio que, com uma racionalização melhor dos nossos 
trabalhos, iremos atingi-lo. 

O importante a destacar na defesa deste meu projeto de rcsoluçno, Sr. 
Presidente, já não digo nem a existência ou a permanência de vi?tc e cinco 
Senadores no início da sessão ou durante os nosso trabalhos- sc1 rca\men· 
te de um voto contrário d'a Mesa Dirctora c que a Maioria rejeitará este pro· 
jeto; estamos conscientes e cientes disto - mas, desejo alertar a V. Ex• que 
tem 'sido nu Presidência dos nosso trabalhos, um homem que tem procurado 
uma raci,onalizaçào, repito, dos trabalhos do Senado c do Congresso, desejo 
ulcrtá-lo cxatamente para o que diz o§ 59 do meu projeto. E, repito enfatica
mente ele scrà rejeitado, neste instante. E muito dificil n nós outros dando 
uma a~sistência permanente no p\cnàrio c que, às vezes, cumprindo deterri1i· 
nações do Lide r da nossa Bancnda, o Senador Paulo Brossard, praticamente 
permanecemos aqui com oito Senadores- c não vou dcstucar esses Senado· 
rcs porque poderia cometer algumas injustiças - é que a nossa presença 
aqui às vezes se torna impossível. E ainda ontem, o Senador Gastão MUller 
há de recordar que tivemos de sair correndo do plenllrio para atender a uma 
comissão mista, proposta cm relação ao Serviço Nacional de lnrormaçàes, c 
mal chegados lá, tivemos inclusive com satisfação, oportunidade de apoiar a 
proposta do Senador Gnstllo MUller, quando pediu vista do processo, em rc
luçào à proposta de dclcguçào do Serviço Nucionul de lnformuçilcs .. 

E npenas isso, Sr. Presidente: chamo a utençi'lo das dtficuldades cxtsten· 
tcs. Se nós ni\o cuminharmos parn uma orgunizaçi\o, puru umu melhor orga
nicidadc de nossos trabulhos, racc às inúmeras comissões mistas, nós reul· 
mente nào poderemos cumprir us nossas obrigações, nem no plenário, nem 
nus comissões mistus. 

Teremos que fuzer umu opção: permnnecer no Plcnârio ou corrermos, 
dentro du rorç<l de expréssào, pura atender nos nossos compromissos. Eu rn· 
zào pclu qual, uprescntci este projeto de resolução, certo de que, num futuro 
próximo, Sr. Presidente, prccisurcmos, muis cedo do que dcscjurnos, dur, re-

pito, uma melhor organicidade uos nossos trabalhos. A repetiÇão é enfática e 
talvez cn fadonha, mas, há esperança de que re:1lmcnte um dia o Senado Fe
deral possa permitir que 25 Srs. Senadores, aqui, permaneçam no plenário 
do Senudo, c ao mesmo tempo, possamos cumprir as nossas obrigações de 
plenúrio c nus comissões mistas. 

Era esta a defesa que gostaria de fazer do meu projcto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm discussão o proje
to. (Pausa,) 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.}- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

De fato, Sr. Presidente, o Regimento Interno do Senado cstâ a mcr~cr 
uma correçào cm vários dos seus dispositivos. Há quatro anos c meio de fun· 
cionamento da Casa, com essa nova Bancada do MDB c a nova Bancada da 
ARENA, verificamos que há muito ponto de estrangulamento no nosso Re
gimento Interno que poderia ser resolvido, a fim de que a tramitação da ma· 
ti:ria fosse mais pacifica, mais ordeira c mais positiva, 

Uma das razões reclamadas pelo nobre Senador Itamar Franco c que 
nós também iremos reclamar, é il questão, Sr. Presidente, da ubiqUidade que 
o Senador deve ter aqui na Casa. Ontem, por exemplo, com o Senado funcio
nando cm plena carga, tínhamos comissões funcionando, comissões de in
quérito c comissões técnicas da Casa, no mesmo horário c comissões mistas 
scndo instaladas à mesma hora. 

Sr. Presidente, isso não há Senador que agUente, afetando a saúde, ou 
física ou mental. Porque o trabalho é apressado, é ligeiro, não pode ser medi· 
t:~do como requer a condição de Senador. 

Sr. Presidente, a morte tem nos visilado com uma freqUência aterrado
ra: dois Senadores já se r oram, desde que se instalou a sessão deste ano, c se
gundo a pitonisa, a notícia que corre por aí, Sr. Presidente, este ano vai em
barcar um terceiro ainda. 

O nobre Senador Gilvan Rochajáestcvc com um pé lá c voltou; quer di· 
zer, recusou o chamado, devolveu o chamado. Os três completariam a conta; 
mas não foi, então a conta está aqui pesando sobre todos nó~. 

Este ano- diz a pitonisa- embarcam trés. Doisjâ foram, quer dizer, 
vai embarcar o terceiro. Naturalmente a raixa mais velha é a mais perigosa c 
eu estou nela. E com mais circunstância, Sr. Presidente: os dois chamados fo
ram da ARENA. quer dizer que o terceiro será forçosamente do glorioso 
MDB. (Risos.) 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - V, Ex• me permite um 
aparte neste humor trâgico que V. Ex• estA fazendo? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não. 

O Sr. Jorbas Possarlnho (ARENA- PA)- V, Ex• sabe c cu não me 
arrependo disso, ao contrário, tenho grande orgulho, que sou de origem mi· 
litar c sou formado no curso de artilharia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Tem revelado aqui ser 
um bom artilheiro. 

O Sr. Jorbos Po.,.rlnho (ARENA - PA)- Muito obrigudo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -.E tem acertado na mos· 
ca. 

O Sr. Jorbos Pusarlnho (ARENA- PA)- E devo acrescentar qucja· 
mais, no rctlingulo de dispcrsilo, o canhllo atira três vezes no mesmo alvo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Então, vê V. Ex•. Sr. 
Presidente, que, com o próximo convocado, vai ser ngrnciado o M 08, por· 
que dois foram da ARENA; por questão de humanidade c caridade, sabe· 
mos que a ARENA já recebeu dois impactos, agora é justo que o MDB rccc
bu o seu, que recebumos o nosso impacto. 

Sr. Presidente, isso tudo por causa desse trabalho violento. Temos que 
prcstur serviço uqui, no plenário, temos Comissllo Parlamentar de Inquérito, 
na mesma horu Comissões Tecnicas du Cusu c Comissões Mistos, ninguém 
ugUenta, ni'lo é possível isso, conduz à estar a. Anteontem, Sr. Presidente, um 
Scnudor sentiu-se mui, U minhu rrente, o nobre Senador Evandro Curreiru, 
tunu das forçus muis telúricas, mais tumultuúrins, mais volumosas du Cusa, 
quunto muis nós que, menores, muis insignificuntes, temos tcmor disso, Sr. 
Yrcsidentc, 
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O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR)- Permite V. Ex• um upurtc? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 
O Sr. Leite Chn•es (MDB- PR)- Acho que é oportuno que V. Ex• 

far;" esse pronunciamento para ameOizur o ambiente de tensUo em que ternOs 
vivido. As causas, a meu ver, além de:: serem essas a que V. Ex.• se refere, o 
acervo de trabalho, a responsabilidade de cada posicionamento, advêm tam
hém de um outro aspecto singular: parece que a vida pública é uma vida lute
rui, que se forma ao nosso lado c quando há ameaça ou incerteza em relação 
a ela, então, o organismo fisico incide nesse estudo de ansiedade; essa incer
teza quanto a partidos, essa incerteza quanto a destinos, essa reconhecida 
inutilidade desta Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Não apoiado. 

O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR)- A inutilidade regimental, a inutili· 
jade ~os nossos esforços. Disse a V, Ex.• o seguinte: a inutilidade regimental 
da Casa, onde se somam as maiores experiências, os resultados são ncgati· 
vos, a quantidade enorme de projetas apresentados c rejeitados, a certeza de 
que toda essa experiência não está sendo utilizada neste Pais, implica nessa 
situação de intranqUilidade, que, seguramente, poderá levar a outros sacrifl· 
cios dolorosos. V. Ex.• aparentemente está fazendo gracejo da vida; c é opor
tuno que o faça neste instante, para descongestionar essa insegurança c essa 
tensão, que uliás tem sido objcto de preocupação de nossos médicos. Eles 
freqUentemente estão mandante que o pessoal saia por af c caia cm casa de 
samba, que saia sem objetivos, porque o ambiente é realmente pesado. 
V. Ex• aparentemente fala gracejando, mas é bom que trate do assunto, por· 
que é muito tenso o ambiente que temos vivido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o aparte 
V. Ex.• Não estou de acordo com a qualificação dirigida aos nossos traba
lhos, mas com relação à vida pública estou perfeitamente de acordo com V. 
Ex• 

Quero recordar à Casa uma quadra famosa de um dos vultos já sacrifi· 
cados na faffioSa RevÕiuçào· cm 'Pernambuco, cm 1817. Dizia ele: 

"Entre a Pátria c a famflia, 
Coloquei meu coração; 
A Pátria roubou-me todo; 
A famflia que chore cm vão." 

Essa é a vida do polftico. Temos que nos dar todos os dias, todas as ho· 
ras c todos os instantes, sofrendo um desgaste violento. Nós não nos perten
cemos. 

Sr. Presidente, vou citar aqui uma autoridade na minha vida, que res
peito muito, porque me tolera hà trinta c poucos anos de casado. Diz ela: 
••Sou viúva de marido vivo". Eu nilo tenho tempo, Sr. Presidente, para aten
der a minha situação de famOia, só a vida p6blica que cu trato, nós tratamos, 
não sou cu só não, todos nós tratamos isso; só a vida exigente que não per
doa, que não transige conosco, a vida pública é isso. Estou de acordo com 
V. Ex• 

"Entre a politica c a famllia 
Coloquei meu coração: 
A politica roubou-me todo, 
A família que chore cm vão." 

Mas devo dizer, Sr. Presidente, hA necessidade que uma Comissão cstu· 
de o assunto. V, Ex.• tem dirigido com sabedoria esta Casa, tem dirigido com 
humildade, Presidente da mais alta Casa do Congresso, Presidente do Con
gresso Nacional, tendo conquistado a Presidência folgadamente com o voto 
dos seus pares, com a consciência dos seus pares, com a aprovação dos seus 
pares,- não tenho conhecimento de homem tão simples no lidar, tão hum ii· 
de cm tratar com os seus pares c com os visitantes da Casa, que tem conquis
tado com exemplo de humildade esta Casa c todos aqueles que dela tem accs· 
so, V. Ex.• sabe disso. 

O Sr. Gastão MUller (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não. 

O SR, GASTi\0 MtiLLER (ARENA - MT)- Senador Dirceu Cor
doso, cu desci da Mesa c vim para cá pura o plcnCuio, porque sou o Relator, 
na Mesa Dirctora, desse projeto, dessa idéia do Senador Itamar Franco. A 
questão é numéricu: silo 420 Srs. Deputados, contra 67 Srs. Senadores; e·a 
Casa é uma Casu revisora; a Casa revisora é o Senado. Entilo, toda essa 
imensidUo de projetas que silo apresentados pelos Srs. Deputados vai final· 
mente chegar aqui. Neste mom.:nto mesmo, cu estou sendo convocado pura 
me aprcsc:ntur cm duu.s Comissões. De modo que V. E:<•tcm toda a razão cu 

intcnçi1o do eminc:nte Senador Itumur Franco ê a melhor possível, mas não 
se dc:scobriu, a indu, cureku, enlim, não se descobriu, ainda, a solução pura o 
caso, pura que o Sem1do possu funcionar sc:m que acontcçum'casos como 
aconteceu comigo, no célebre dia da votação da Emenda do nobre Senador 
Franco Montara, cm que:: cu tinha que estar oniscicnte, oniprcscntc cm dois 
lugares ao mesmo tempo. Seria o quê? A ampliação do Senado, maior númc· 
ro de Senadores? Outras reuniões noturnus? Alguma solução, como diz o 
nobre Senador Itamar Franco, tem que ser encontrada, para que não se chc· 
guc:: à cKaustào, que já levou dois dos Srs. Senadores pura o Oriente Eterno c 
que V. Ex• preconiza pelo menos mais um ainda irfi. Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não, Excelência, cu não 
estou preconizando. Eu ouvi uma pitonisa dizer que o Senado contribuirá, 
este uno, pura o "'jardim verde da imortalidade" com três figuras destacadas. 
Duas delas já foram convocadas: os ilustres pares que nos deixaram. A ter· 
ceira foi c voltou- chegou quase 16, mas voltou- o nobre Senador Gilvan 
Rocha. A quarta, Sr. Presidente, a do nobre Senador que me apartcou, tam· 
bém, foi agraciado com esse chamado, mas, arrepiou carreira a tempo c vai· 
tau- mas foi chamado, foi convocado. Quer dizer: nós podemos cair qual
quer hora aqui. 

Acho que deveríamos fazer uma comissão para estudar o Regimento. 
Não podemos dar conta de tanto trabalho. Somos 67 Senadores, com 9 co· 
missões técnicas, além de comissões mistas que pesam barbaramente cm 
cima do Senado. São I 5 comissões. 

O Sr. Gastão MUller (ARENA- Mn- Nobre Senador, ouvimos a 
noticia da eleição na Itália, c, se não me engano, IA silo Cento c tantos sena· 
dores. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aumentar, não; nisso so
mos contra. Vamos disciplinar o trabalho, organizar isso, porque não pode 
continuar assim. 

Sr. Presidente, quando chegamos cm casa- com V. Ex.• deve ocorrer 
a mesma coisa·- quando chegamos cm casa não temos coragem nem para 
ler jornal. Estamos cansud(ssimos, porque cumprimos religiosamente as 
obrigações da Casa, além de atender às visitas, telefonemas, corrcspondên· 
cias, visitaS aos nossos Estados, c nilo podemos, de maneira alguma, conti· 
nuar assim. Então, a revisão se impõe, do contrArio, vamos ter que fazer 
muito necrológio até o fim do ano. A coisa cstâ perigando, "as bruxas estilo 
soltas". (Risos.) 

Então, Sr. Presidente, cu solicitaria a V. Ex•, que se integrou na Presi
dência com essa ·bonomia, com esse grande coração, atento a tudo, a todos 
os casos aqui do Senado, que organizasse uma comissão para estudar o nos
so Regimento Interno. · 

Sr. Presidente, reunir uma comissilo técnica, uma Comissio Pa"rlamcn· 
ta r. na hora do funcionamento do plenário. é anti-rcgimcntal, mas nbs faze· 
mos isto aqui! 

Então1 entregamos às mãos de V. Ext o estudo dessa reforma regímen· 
tal. Há outras reformas, mas esta é de fato uma e:<igência maior, uma exi
gência draconiana que pode prejudicar a vida c o funcionamento da Casa, 

Assim, gostaria que V, Ex.•, de acordo com o projeto do nobre Senador 
Itamar Franco, estudasse as possibilidades de organizarmos melhor os tra
balhos da Casa, pelo Regimento I_ntcrno, na distribuiçilo de tarefas, porque 
somos poucos c temos oito Comissõco.s permanentes, quinze ComisM»cs Mis· 
tas c duas Comissões de Inquérito funcionando o dia inteiro nesta Casa, ~. 
de fato, uma carga dobrada de esforços para os Senadores. As Lideranças 
dcvtm, com a Presidência da Casa, tomar a sério isso, a fim de evitarmos a 
perda de colegas, tão caros ao nosso sentimento c à nossa emoção, que silo 
vítimas desse trabalho acelerado, a toque de caixa, que o Senado vem cm· 
preendendo nesses últimos meses. 

Era o que tinha n dizer, Sr: Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinnn) - A sugestão de V. Ex• scr6 cxn· 
minada com a atenção que merece. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Muito obrigndo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinnu) - Continua cm discussão o projc· 
to. (Pausa.) 

O Sr. Paulo Dr.,nrd (MDD- RS)- Peço u palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard, pura discutir o projeto. 
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O SR.I'AUI.O RROSSARD (MDB- RS. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orudor.)- Sr. Presidente, vou dizer duas palavras sobre o projc· 
to de iniciativa do nobre Senador Itamar Franco. 

Relativamente uo disposto no§ 5Q do art. 180, segundo o qual "hnven· 
do sessão ordinária nilo poderã haver, no mesmo horãrio, reunião de com is· 
sào permanente ou mista"., eu nada teria a opor; pelo contrário, teria pala· 
vras de louvor, porque muitas vezes se torna difícil cumprir os deveres parla· 
mentares pela simultaneidade das tarefas a desempenhar. 

Com referência uo disposto no art. 180, capul, segundo o qual"a sessão 
ordinária terá inicio às 14 (quatorze) horas c 30 (trinta) minutos, pelo relógio 
do plenário, presentes no recinto, pelo menos, 25 {vinte c cinco) Senadores, 
... ·~, cu, com a vênia devida, nilo daria o meu voto a esta proposição. E nilo 
daria o meu voto porque entendo que ela nilo consulta os interesses do Sena· 
do. Entendo que a regra é cxatamcntc que os trabalhos se possam instaurar 
com um pequeno nC1mcro de parlamentares. Agora, também é regra, quando 
começa a Ordem do Dia, quando começam 115 deliberações c decisões parla· 
mcntarcs, exigir·se um mínimo de parlamentares. Normalmente se exige 
mais da metada, a maioria, presente. E se as deliberações parlamentares nor· 
mais, salvo cláusula expressa cm contràrio, silo tomadas por maioria devo
tos, em verdade, quando o quorum mínimo se verifica, e o assunto reparte os 
votos, cm verdade, as deliberações parlamentares silo tomadas por pouco 
mais de um quarto da Casa. Mas isto é regra Constitucional. E não sb é regra 
Constitucional cm nosso País, como é regra, creio, universal cm matéria de 
Direito Parlamentar. A pequena presença no início dos trabalhos é quase 
que um fato inexorável, insuperável, c ocorre aqui e cm todos os parlamcn· 
tos do mundo. Poderia dizer, dos poucos parlamentos que conheço, mas de 
países de alta tradição política c democrática, isto é freqUente, como S. Ex• 
sabe e como sabem os eminentes Senadores. 

t assim nos Estados Unidos, tanto na Câmara dos Representantes 
como no Senado; é assim na Câmara dos Comuns, também é assim na Câ· 
mara dos Lerdes; na Assembléia Nacional c no Senado de França; na Câma· 
ra dos Deputados da ltãlia c no Senado italiano. Tive ocasião de ver, c ver 
com os meus olhos, essa realidade. 

De modo que não é uma peculiaridade, nobre Senador. 
Diria mais ainda ao nobre Senador Itamar Franco, este dispositivo que 

assegura a abertura dos trabalhos com a presença de li Senadores é salutar. 
Lembraria a S. Ex• um fato histórico ocorrido no Brasil. Quando se de· 

scncadcou a campanha parlamentar da Aliança Liberal, os Deputados do 
Rio Grande do Sul, de Minas Gerais c da Paralba eram minoria no Congrcs· 
so - na Câmara c no Senado. A causa na Aliança Liberal era profundamcn· 
te popular, c as galerias da Câmara se enchiam para ouvir os oradores da 
Aliança Liberal. 

Então, o que fez a Maioria, seguindo a orientação superior? Passou a 
nilo dar número, a nilo comparecer à Câmara ou, comparecendo, ficar na 
Sala do Caré exatamente para que os oradores da Aliança Liberal nilo pu· 
dessem falar~ nilo fossem ouvidos pela populaçilo que enchia o Palâcio Tira· 
dentes. 

Durante dias c dias, a Câmara nilo realizava sessões, por obstrução, 
uma obstrução passiva não da Minoria, mas da Maioria, quando a obs
trução é uma técnica parlamentar legitima da Minoria. 

Houve até um episbdio interessante qucJoilo Neves relata- c João Nc· 
vcs era o Lldcr da Aliança Liberal na Câmara dos Deputados. O formoso < 
fogoso tribuno gaúcho relata, nas suas Memórias, que, tendo anunciado um 
discurso a Maioria adotou esse expediente, para impedir a sua oração, até 
que mor~cu Clemcnccau, c a Maioria entendeu, de.~co!do co?' a .~.incria, de 
realizar uma sessão especial cm homenagem ao Pa1 da V!tbrla , homem 
público muito popular no Brasil. 

O Sr. Dirceu Cardoso {M DB - ES) - O "Tigre". 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Acontece que estava ins· 
crito cm primeiro lugar, para falar no Grande Expediente, cx?tamcntc. o D.c· 
putado gaúcho João Neves, A Maioria teve, então, de ncgoc1ar. A Mmo~IU 
concordava cm realizar a sessão em homenagem a Clcmenccau, mas a MaiO· 
riu se obrigava a dar número para realizar u sessão, a nm de que o Líder da 
Aliança Liberal pudesse falar. . .. 

Veja v. Ex•, nobre Senador Itamar Franco, como ~m ~lsposlliVO, às 
vezes, pode cuusur prejuízos irrcparàvcis cxatumcnte à M1nona, exatamcntc 
à Oposiçilo. . . . . 

Nilo hll necessidade de o Senado deliberar, não hà prcjulzo Irreparável: 
não delibera num dia, pode deliberar no outro. Mas h6 conveniência de que 
us sessões se realizem, mesmo que haja um pequeno número, porque ni!.o é 
apenas pura aqui, pura cstu Saiu, que o Scnndor fulu. Ele fula pura o Puls. 

Era esta a ponderação que desejaria fazer ao csclurccido espírito de 
V. Ex• 

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

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Pois nilo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES)- Nobre Líder, tenho duas intcr· 
rupções no discurso de V. Ex•. A primeira, para dizer que assisti à sessão fú. 
ncbrc em homenagem a Clcmcnceau- era académico de Direito, in i/lo lem· 
pore, c me recordo de uma frase, repetindo uma frase de João Neves, rcpctin· 
do Clemcnccau na sessão delI de novembro de 1918, na Assembléia Nacio· 
nal francesa dizia: "A França ontem, soldado de Deus; hoje, soldado da Hu· 
manidadc. Scrã sempre soldado do ideal". João Neves repetiu esta frase, a 
segunda: cu deixava de ir às aulas para r reqUentar a sessão da Cãmara dos 
Deputados, c, assim, presenciar as intervenções da nobre Bancada da 
Aliança Liberal, inclusive de representantes do Estado de V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO)- Revelou V. Ex• muito cedo o 
seu talento. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Creio que V. Ex• apro
veitou bem as lições. Não perdeu tempo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Guardei muitas coisas. Como é 
diferente o amor cm Portugal, é o que digo sempre. Nobre Líder, devo fazer 
uma rctificação. Contando, aqui, na nossa pauta de hoje, com os adendos 
feitos por D. Edith, da Secretaria Lcsislativa, não temos apenas 10 Comis· 
sõcs Mistas na Casa. São 16 as Comissões Permanentes. E sabem quantas 
Comissões Mistas? 40. Agora dois deputados estão aqui, apanhando assina
turas para a constituição de mais duas ou três. Vão a 44 ou 45 as Comissões. 
Não pode ser isso. São 66 Comissões, com duas de Inquéritos ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - E a plctora de decretos-leis. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - E as de decretos· leis. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Neste ponto estamos in· 
tciramcntc de acordo ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Estou tam~ém, de acordo, com a 
questão de quorum para a abertura, senão vamos prejudicar. Senador Paulo 
Brossard, V. Ex• revive, como gaúcho c como tribuno, aqueles dias glorio
sos da Aliança Liberal de 1930. Voltou aquele mesmo Rio Grande. Digo ain
da: voltou mais do que o Rio Grande, voltou aquele Gaspar da Silveira Mar
tins para esta Casa na pessoa de V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V. Ex• ameaçava dizer 
isso no plenârio há muito tempo, c aproveitou a oportunidade. Sou muito 
grato à sua generosa intervenção. • 

O Sr. Dirceu Card010 (MDB- ES) - Nenhum dia fui injusto com 
V, Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V. Exlnunca foi injus· 
to. 

O Sr. Mauro Beaevldos (MDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Com prazer, nobre Se

nador Mauro Bencvidcs. 

O Sr. Mauro Beaevldos (MDB - CE) -Nobre Senador Paulo Bros
sard, jà que estamos numa tarde de rcmcmoraçilo, lembro a V. Ex•- c l: 
perfeitamente dispensllvcl - que o velho Machado de Assis, que atuou 
como cronista parlamentar na velha Câmara do Senado, naquela crõnica 
"Ao Velho Senado" começa um dos seus trechos dizendo assim: "Diante de 
grande expectativa, houve número para a rcalizaçilo da scssilo do Senado", 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E o que dá o Senado ser 
presidido por um Membro da Academia Brasileira de Letras. 

O Sr. Dirceu Cardooo {MDB - ES)- E uma honra para nós. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ali~s. o velho Senado, 
creio que foi O to Maria Carpeaux que disse, era considerado uma das pâgi
nas mais perfeitas da Ungua Portuguesa. t: realmente uma beleza, um rctru
to vivo daquela veneranda lnstituiçào brasileira. 

O Sr. Leite Chavcs (M DB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Pois nilo. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Paulo Brossurd, logo no 
inicio destu Legislatura, prevendo u profusão de emendas que haveriam de 
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surgir no Congresso, fizemos umn sucessl'lo de discursos propondo 01 criaçiw 
daqut.:la Comissão de Revisl'lo Constitucion;.JI, cm que cssus emendas, na 
grande m:doriu vúlidus e pertinentes, seriam objeto de consideração. Com is· 
so, evitaríamos essa quantidade enorme de Comissões Mistas que estl'lo, !1s 
pn:ssas, cumprindo as suas metas e pura indererir todas as emendas que aqui 
chegam. O regimento, nessa parte, não satisraz, no que pese, a meu ver, a 
boa intençi10 do seu autor. Mas a grande alternativa, ainda, e nisso apelo 
para o Senado, é: no sentido de unuirmos nu possibilidade de uma rdormo1 
constitucional. Aliás, na Câmara, ao que sei, a própria Comissão de Comli 
tuiçl'lo e Justiça já chegou a esta conclusl'lo, também, c determinou que um: 
Comissão lizesse uma rcrormulaçl'lo para, talvez, dali surgir um projeto qut 
mcreçu a conliança da Cusu, do Executivo e torne essa constituição um ins· 
trumento operacional. Porque, constituiçi'ío, no Senado c na Câmara, é ins
trumento de tr.abalho e nno apenas uma carta máxima de asseguraçl'lo ou de 
definição de direitos. 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- Senador Paulo Brossurd, :ulvez 
seja ainda a r alta de experiência parlamentar, porque vindO do Executivo, há 
4 anos c meio, apenas, no Senado Federal, ainda não me acostumei talvez u 
essa experiência contagiante de V, Ex• que acaba de brindar o Senado, in· 
clusive trazendo fatos históricos. Mas o que observo é o seguinte, Senador 
Paulo Brossard: quando se rala na moderna administração pública, não seria 
t~o difícil procurar uma nova organização ou dar organicidade aos nossos 
trabalhos. Creio que o Senado já pode razcr isto. E acabei de destacar a prc· 
scnçu do Senador Luiz Viana na presidência, de que o Senador Dirceu C ar· 
doso lcmbr:.va a su.:1 humildade, a sua boa vontade c o seu cavalheirismo, 
sobretudo com a Oposição. S. Ex• poderia dar c deve dar uma grande con· 
tribuição, porque o que estamos assistindo é o seguinte: às vezes, o esvazia· 
menta do plenário e a ralta de presença nas Comissões Mistas. 

O SR. PAULO BROSSARD (M DB- RS)- No que tange a esse as· 
pecto do seu projeto, estou inteiramente de acordo. 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- E veja V. Ex•, aquilo também a 
que não me acostumei ainda, talvez por ralta de cxperié:ncia parlamentar. 
Permita-me até a expressão, se ror grosseira, se ror forte; é o chamado scn· 
tu/levanta do Líder. Quantas e quantas vezes nós aqui da Oposição assisti· 
mos aos nossos projetas serem rejeitados, de r arma fulminante, com um sim· 
pies levantar do Líder do Governo nesta Casa. E verilicamos, às vezes, que 
apenas aquele gesto simbólico do levantar do Líder, fulmina, de repente, c 
projeto que: mereceu amplas noites perdidas de estudo. Evidentemente, tal· 
vez seja a r alta de costume. Mas, a esperança é de que essas coisas possam, 
no tempo c no espaço, ser realmente alteradas. Foi com esse espírito que 
apresentei o meu projeto. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- MG) RS)- Por isso, Sr. Presi· 
dente, distingui as duas partes do projeto. Relativamente à maneira como es· 
tamos desempenhando nosso mandato, é, realmente, uma maneira de trabu· 
lhar insuportâvel. 

Não sei se os eminentes colegas têm tempo para ler c para estudar. Eu, 
cada vez tenho menos tempo. V. Ex•, Sr. Presidente, é um caso à parte, por
que V, Ex• tem tempo até para escrever, c acaba de publicar um livro primo· 
rosa, A Vida de José de Alencar, depois que assumiu a Presidé:ncia do Scnu· 
do; seguramente, depois que chegou ao Senado. Mas, é um caso excepcional. 
Confesso que eu tcnhq cada vez menos tempo de ler c de estudar. 

E, afinal de contas, todos nós necessitamos de tempo para ler, para estu
dar, para pensar, para refletir, pura pensar nos grandes problemas que a( es· 
til o, 

O Sr. Lelle Choves (M DB- PR)- Senador Paulo Brossard, quero me 
rercrir, se V. Ex• me permite, a situações indclcgllveis. Esta Casa, como se 
sabe, tem uma determinada assessoria n que alguns Senadores remetem pro· 
jctos. Mas, hlt projetas que, pela sua natureza, silo intransrer!vcis. Po~ mais 
qualificada que seja a assessoria, o parlamentar tem que dar sua participaçilo, 
porque traz uma experiênciu pública, uma experiência poUticn. Um nosso as· 
sessor, por mais qualificado, ele jamais daria aquela dose qu~ representa o 
instante politico que aqui representamos. Então, temos que fnzê·los. E paru 
eluborur, hs vezes, um parecer, demanda-se uma leitura enorme, um sclccio· 
nurenorme de documentos. Nos Estudos Unidos, o Senador tem ainda, pelo 
menos, u possibilidudc de escolher o ussessor de sua confiança. Aqui, n6s 
não temos. Aqui, u assessoria é genérica. 

O SR. PAUI.O DROSSARD (MDB- RS)- Se V. Ex• me permite, o 
parecer do Senador deve ser do Senador, c não do assessor. 

Lembrei um r<~to ocorrido em 1929, por ocasião da cumpunhu da 
Aliança Libeml. Um dos maiores purlumcntarcs do Brasil, cm toda a sua 
1-listória, Joi1o Mangabeim, relata o rato, também, no seu livro cm torno da 
Constituiçiu.1, c r..h:rcnde o projeto do ltamuruty, do·qual roi o relator geral. t 
o projeto que inseriu no texto.constitucional uma norma de natureza regi
mental sobre o número de Deputados necessário pura u abertura dos trnba· 
lhos. E justificava u inserção daquela norma de nutureza regimental num tcx· 
to constitucional, cxatamcntc como para que ni'ío voltasse a ocorrer aquilo 
que ocorrera cm 29, dizendo que era uma garantiu da minoria, nobre Sena
dor. E a sugestão de João Mangabeim, notável jurista, notável constitucio
nalist:J, notável orador parlamentar, parlamentar c homem pfiblico, foi 
aprovada pela Constituinte de 1934. A Constituição de 16 de julho daquele 
ano, no seu art. 27, tinha esta norma, tinha este dispositivo: 

"Durante o prazo das suas sessões, a Câmara dos Deputados 
runcionará todos os dias úteis, com a presença de um décimo, pelo 
menos, de seus membros e, salvo se resolver o contrli.rio, cm sessões 
pfiblicas. As deliberações, a não ser nos casos expressos nesta 
Constituição, serão tomadas por maioria de votos, presentes u me
tade c mais um de seus mem bras." 

Mas, veja só, esse fato, ocorrido cm 29, marcou de tal maneira os ho
mens públicos parlamentares daquele tempo, que a um homem da ilus
tração, do preparo, da competência de João Mangabcira não escapou- an
tes serviu de sugestão- a consagração em texto constitucional desse precei
to, que era muito mais liberal do que o do Regimento do Senado. Se aqui se 
exige u presença de 11 Senadores, pela norma constitucional de 1934 basta
riam 7 Senadores para que os trabalhos se instalassem. E 7, porque não é 
possível r racionar 1' 

O Sr. ltnmnr Frnnco (MDB- MG)- Mas veja V. Ex•, agora, o outro 
exemplo prático que dei, com o devido respeito. Meu projeto vai ser rejeita
do, dentro de alguns minutos; c apenas no levantar do Líder da Maioria. E 
veja V. Ex• o nfimero de Senadores presentes. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -lo outro problema. Estou 
distinguindo a parte do seu projeto. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Apenas queria que V. Ex• tam· 
bém examinasse este aspecto: que, num simples gesto· de levantar, rejeita-se 
um projeto. N6s aqui, por exemplo, hoje tcr(amos maioria cm termos de Se
nadores do MDB. com a minoria da ARENA, que tem maioria na Casa e 
hoje tem minoria presente; mas ela vai rejeitar o projeto. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Estou de acordo com 
V. Elt•, no que diz respeito ao voto do Udcr c aos seus poss(veis abusos. 

Entretanto, sabe V. Ex• que o voto do Udcr tem sido usado em muitos 
parlamentos. Agora, reconheço que tcrri havido abusos. E o único recurso 
nosso t: a verificação de votaçr10. Mas, faço questão de distinguir, no projeto 
de V. Ex•. a parte rclativã a um número mínimo para abertura dos trabalhos 
parlamentares e que está contido no caput do art. 180, do dispositivo cxara
do no § S• do projeto. De modo que faço esta distinçilo. 

O Sr. Leite Chans (M DB - PR) - Permite V. Ex• um nparte1 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre Scnad01 
Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nobre Senador Paulo Bros· 
sard, cu não gostaria que V, Ex.• terminasse sem que cu fizesse esta obser
vação: embora o ilustre Senador por Minas Gerais raça referência a esta cai· 
su antiparlamcntar, que é o voto de Liderança, que tem recebido a nossa 
condenação, queremos dizer que o projeto de S. EA• mesmo que rossc apro
vado, nem por isso aboliria o voto, porque ele vêm da Constituição, ele se 
funda no principio da fidelidade purtidâriu. De formu que o projeto de S. 
Ex•, mesmo aprovado, niio eliminaria o voto de liderança. 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- H~ um engano, este projeto nilo 
mereceu problema de ordem de fidelidade partidúria ou ni\o; o Partido não 
fechou qucstilo cm torno dele, nem o MDB nem • ARENA. 

O Sr. Leite Cham (MDB- PR)- Quero dizer u V. Ex• que o uumen· 
to ou diminuição de quorom não eliminariu o voto de liderança, <J.UC ni\o vém 
do 'Regimento, vem da Constituição. 

O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- Mus é exutumente, se o Sr. Senn· 
dor Paulo Brossard me permite, é conter o abuso desse voto de liderança. 

O SR. PAULO DROSSARD (M DB- RS)- Mus creio que, neste cu· 
so, V. Ex•, Sr. Senador leite Chaves, não tem razi\o, 
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O Sr. lb1mur Frauco (MDB- MG) -· Exatamcntc. 

O SI:. I'AULO U!lOSSARD (MDH- RS) -0 voto de liderunçu não 
decorre propriamente do princtrio de lidclid:~de partidária e nem a fidelida
de pa.nidúriu pode ~er entendida dcstu maneira. A 'lidelidude partidária diz 
rcspc1to ao dever que tem o purlamcntur de scr fiel, daí, a fidelidade, às nor
m<IS programáticas do seu Partido ... 

O Sr. l.ellr a..,., (MDB- PR)- Mas digo n V, Ex• que as canse· 
qUéncius da desobediência ao voto de liderança ni\o esti\o no Regimento, es
tão na Constituiçãn. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agoru, todo mundo su· 
bc, c nós sabemos, que, cm nome da fidelidade partidária, tem se estabeleci
do o principio da subserviência ao Governo, o que é outra coisa, não tem 
nada a ver com o princípio da fidelidade partidária, que é natural, que (: rc:· 
guiar, que é normal. 

O Sr. ltomar Franco (MDB- MG)- E verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Mas, Sr. Presidente, 
perdOt:·mc: V. Ex• por esta digressão, que si:ria desneccss!tria, depois das con
sideruções fcit<ts, mas, era apenas para marcar uma divergência parcial com 
o eminente autor do projeto, meu caro amigo, Senador Por Minas Gerais, 
Itamar Franco. (Muito bem!) 

O Sr. Jooé Llno (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (l.uiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nudor José Lins. 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE. Para discutir o projeto.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

E verdade que a Maioria votará contra a aprovação desse projeto, c: o 
fará usando do sistema de votação pela simples indicação da Liderança. Esse 
sistema vem, aliâs, funcionando bem. Como bem disse o Senador Paulo 
Brossurd, na sua sfibia digressão sobre o projeto, quando isso não se dá, há 
um recurso que é o pedido de verificação de votos, do qual a Minoria pode 
sempre lançar mão. 

Mas, Sr. Presidente, a meu ver, acho que a discussão desse projeto já 
trouxe cm si muitos beneficias ao Senado Federal. Tenho mesmo a imprcs· 
sào de que esses benefícios poderão scr multiplicados, porque chegamos ao 
consenso de que há realmente necessidade de q~c os trabalhos do Senado Fe· 
deml scj:1.m melhor ordenados. Considero, Sr. Presidente, que a aprovação 
desse proj~to, no momento, sem outras medidas, seria terrivelmente prejudi· 
cial aos nossos trabalhos c ao País, nào só pelas razões sabiamente levanta· 
das pelo nobre Senador Paulo Brossard, relativas à defesa do direito da Mi·
n,oria, mas, porque truria, de inopino, unia tremenda des:1cc:leração do fluxo 
de trabalho do Congresso Nacional que me parece, j~ não é satisfatório. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Pcrmitc·me o nobre orador? 

O SR. JOSIC LINS (ARENA- CE)- Por obséquio, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- A respeito do voto de Liderança 
- permita-me que retome o assunto- eu gostaria de propor a sua reflexão 
um dado: é que o voto de Liderança exercido no Senado quer·me parecer 
que muito facilmente viola um princípio Constitucional, que é aquele que as· 
segura aos Estados igual representação nesta Casa c pode, desta forma, um 
líder votar, comprometendo seriamente a representação dos Estados, dos 
quais nós, Senadores, somos representantes. 

O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- V. Ex• tem toda u ruzào. Toda· 
via, para minorar o efeito dessa denciência, talvez possamos levar em conta, 
primeiro: que n Ordem do Dia é sempre distribuldn com antecedência; se· 
gundo: a informuçào constante, que todos os Ser. adores têm cm seus gubine· 
tes, sobre: o que se passa em plenário, e que os põe cudu um deles em contuc
to imediato e plcno.com o prol!csso de discussão das mutérius. ·Podem eles, 
portanto, defender os interesses dos seus Estados ou a sua pr6priu posição 
pessoal, no momento em que o desejarem. 

Mas n minhu observuçllo, Sr. Presidente, é u de que essa rucionulizaçi\o 
dos trabalhos du Senado ê sumamente importante. Se o projeto do Senador 
ltamur Frunco, provoca dcsuceleftu;ào do fluxo dos nossos trabnlhos, nem 
por isso devemos deixur de nproveitar a idéia paru rucionuliznr o nosso trn· 
bulho. Diria porém, que: essa rucionuli:taçào ni\o pode ser feita, se ni\o cstn· 
bclcccrmos um sistema de ussessoria pessoal aos parlumenturcs. De minhn 
curtu experiência ncstu Casa, chego a concluir que u faltu de ussessoriu 
pcssou\ prcjudicu 11 unúlisc dos rroblcmus sobretudo tendo-se cm contu u 

massa de trabalho que cabe a cada um de nós. Os assessores poderão ajudar 
a multiplicar a nossa enciéncia, trazendo-nos tempestivamente, elementos 
para que possamos tomar as nossas próprias decisões para que possamos vo~ 
tar, nas comissões ou cm P\enúrio, de acordo com a nossa pr6pria consciên· 
cia c convicção. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa falta de condições de trabalho, na 
ordem pessoal, por falta de assessorumento, é responsll.vel por uma grande 
dose do desinteresse por assuntos que nos escapam, por falta ab~oluta de 
tempo, para unalisa·los, 

Um assessoramento adequado, como parte da racionulizaçào do traba
lho total do Congresso, poderiu se renetir não só na quantidade do trabalho 
produzido, mas ainda na sua qualidade valorizando, ern conseqUência, a 
atuação do próprio Senado e ajudando-nos a cumprir o sagrado dever de 
conduzir os destinos do 'País com acerto c segurança. 

Muito obrigado a V, Ex•s. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm discussão o proje· 
to. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon

tram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

E o seguinu o projeto rejeitado: 

PROJETO DE RESOLUÇÀO N• 93, DE 1977 

Modlflc• a Redaçilo do Ar!. 180, do Regimento Interno do Sen1do Federol. 

O Senado Federal resOlve: 

Art. rgo, A Scssão·Ordinária terá inicio às 14 (quatorze) horas c 30 
(trinta) minutos, pelo relógio do p\enârio, presentes no recinto, pelo menos, 
25 (vinte c cinco) Senadores, c terá a duração máxima de 4 (quatro) horas, 
salvo prorrogação, e ressalvado o disposto nos Arts. 201 c 202. 

§ 3• Em qualquer Fase dos trabalhos, estando no plcnàrio menos de 25 
(vinte c cinco) Senadores, o Presidente suspenderfl de imediato a sessão, fa
zendo acionar as campainhas durante 10 (dez) minutos, c, ao fim desse pra· 
zo, se permanecer a inexistC:ncia de número, a sessão serâ dennitivamente en
cerrada. 

§ 5"' Havendo sessão ordinária não podcrfl haver, no mesmo horfirio 
reunião de comissão permanente ou mista. 

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

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Scnadô n~' 
157, de 1978, do Senador Dirceu Cardoso, que inclui nc Plano Na· 
cional de Viação, a Rodovia lúna (BR-262) - Muniz Frcirc
Anutiba-Piucu-Aicgrc, Fazendo ligação com n BR-101, c dll ou· 
tras providências, tendo · 

PARECERES, sob n•s 195, 196 e 197, de 1979, duo Comissões: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade; 
-de Transporte, Cnmunlcaç6n e Obr1s Pllbllcas, contrllrio; c 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, cm primeiro turno. 
Tem a palavra o nobre, Senador Dirceu Cardoso .. 

O SR. DIRCEU CARODOS (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão 
do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De nossa autoria o projeto que inclui no Plano Nacional de Viação uma 
rodovia fundumentul no meu Estudo, porque se trata da principal zona ca
fceira sulina, com rnmincuções com Minas Gerais, também zona cefeeira 
importantfssimu deste Estado, que tem como centro Manhuaçu, Manhumi· 
rim c outros grandes municlpios produtores de caf'é daquela Arca. 

Sr. Presidente, jâ contamos com parecer ravorâvel da ilustre Comissão 
de Constituiçito c Justiça, peln constitucionalidade c juridicidade, com lumi
noso purcccr, e igualmente com parecer fuvorl.tvel da douta Comissão de Fi· 
nançus, sendo que apenas a Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas emitiu purecer contrArio, porque não conhece as circunstdn· 
cius duquelu rodoviu. 

Portunto, Sr. Presidente, desejo fazer um apelo uo nobre Uder da Dan· 
cuda que comundu hoje a orquestru da ARENA, na partitura que o Senado 
ugoru vui executar, paru apoio 1:l uprovuçno desse projeto. 
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Truta-se de um<~ área e de uma zona de profunda significação 
cconômico-financcira no sul do meu Estado, grande produtora de café, de 
cercais c de gudo, c que é a ligação da BR-262 com a BR-101, que corta o 
Espírito Santo longitudinalmente com outra que o corta horizontalmente, 
no sentido de Belo Horizonte-Cuiabâ-Brasrlia. 

Assim, Sr. Presidente, cu pediria h nobre bancada que apoiasse esse pro
jeto jã que ni'lo tenho força para incluir um dispositivo desses no Plano Na
cional de Viação, pois qUem somos nós do MDB para termos força paralan· 
to. Mas, aqui, entre essas cabeças pensantes da nobre Bancada da ARENA c 
a conáuçào dessa figura magnUica de Uder, que é o Senador José Lins, que 
tem encantado o Senado, desde a Sua entrada aqui, c enriquecido os nossos 
Anais com seus pronunciamentos c seus discursos nesta Casa, então, Sr. Prc· 
sidcntc, espero que a nobre Bancada da ARENA se junte h Bancada do 
MDB para atender a essa justa reivindicação dessa zona do sul do Estado. 

Desse modo, Sr. Presidente, conto com a nova Bancada da ARENA 
que, às vezes, tem um coração generoso, para que atenda a essa justa reivin· 
dicação do povo, Bancada esta que, també.rh, outras vezes se fecha c não 
ouv.c justas rcclam"ações populares. Desta vez, porém, espero que csa,a banca· 
da atenda as reivindicações do povo do Espirita Santo. E formulo também o 
mesmo apelo à figura d~ outro Vicc-Lider da ARENA, que também jll se 
manifestou, aqui, favoravelmente a esse projeto, apelo para que atenda, por· 
tanto, a nossa solicitação. ~ um projeto que não vai custar muito ao Gover· 
no Federal: é uma ligação de cerca de 50 a 60 quilômetros, apenas, ligando 
duas estradas vitais ao Espírito Santo, uma longitudinal, a BR·lOl, que vai 
do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, c outra, uma transversal, 
que liga Vitória, Belo Horizonte Brasnia e Cuiabll. 

Assim, Sr. Presidente, conto que â nãbrc· Bancada, a nobre orquetra da 
ARENA, dirigida por esse maestro, esse nosso Leopold Stokowki, que é o 
Senador José Lins, apóie esta nossa afinação, para que não seja destoante, 
nesta tarde de hoje, o justo anseio do povo do Sul do meu Estado. 

O Sr. JIIR Llns (ARENA - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins. 

O SR. JOSt LJNS (ARENA -CE. Para discutir o projeto.)- Sr. 

Presidente, Srs. Senadores: 
O voto favoràvcl da Maioria nada tem a ver com os elogios provocados 

pela bondade do nobre Senador Dirceu Cardoso; o merecimento é dele mes
mo, que nos traz uma reivindicação justa c necessária do seu povo, 1:. justo 
que sirvamos ao povo do Espírito Santo, que precisa da estrada. Muito obri· 
gado (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continua em discussão o 
projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo tu r· 

no regimental. 
t o seguinte o pro}elo aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 157, DE 1978 

Inclui no Plano Nacional de Vlaçio, a roclovlalúna (BR-262)
Munlz Frelro-Anutlba-Piaca-Alqre, fazendo llsaçilo com a BR
IOl, e di outras provldõnclu. 

O Co11gresso Nacional decreta: 

Art. 1• E inclufda a estrada l~na (BR-262) - Muniz Freire
Anutiba-Placa-Alegre, fazendo ligaçl!o com a BR-101, na Relação Des
critiva das Rodovias do. Sistema Rodoviãrio Federal, aprovada pela Lei 
n• 5.917, de 10 de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viaç!lo). 

Art. 211 Esta lei entra cm vigor na duta de sua publicuçho. 
Art. 311 Revogam-se as disposiçllcs cm contrllrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1979 
(Tramitando em conjunto com o PLS n• 8/79) 

DiscussUo, cm primeiro turno (uprcciaçno preliminar du cons· 
tituciom1lidudc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do 
l)rojcto de Lei do Senudo ~9 6, de 11)79, do Senudor Orestes Quér· 

cia, que institui a aposentadoria volunt!triu da mulher segurada do 
INPS apbs vinte c cinco anos de serviço, com proventos proporcio· 
nais, tendo 

PARECER, sob n• 185, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulcio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votaçilo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria scrll arquivada. 

E o stguintt o projeto rejtltado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1979 

Jnslllula apooenladorla voluntária da mulher oesurada do INPS 
ap6s yJnte e cinco anos de senlco, com pronntos proporcionais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• E facultada ao segurado do INPS do sexo feminino a aposen
tadoria com vinte c cinco anos de serviço c oitenta por cento do salârio de 
benefício, observados os demais requisitos legais aplicàveis à espécie. 

Art. 211 Entrará esta lei cm vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 8: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1979 
(Tramitando em conjunto com o PLS n• 6/79) 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons .. 
titucionalidade, nos termos do arl. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 8, de 1979, do Senador Franco Mon
tara, que dispõe sobre a concessão do abono de permanência cm 
serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de ativi
dade, dando nova redação ao§ 4• do art. 10 da Lei n• 5.890, de 8 
de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n• 185, de 1979, da Comissão: 
- de Conslllulçio e Jusdca, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto h constilucionalidade. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrá-la. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo. 

t. o seguinte o projero rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1979 

Dispõe sobre a conccsdo do abono de permanência em oenlço is 
mulheres oquradas do INPS 1 partir de 2S anos de allvldade, dando 
nova redaçio ao§ 4• do artlao 10, da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Dê-se ao§ 4• do artigo lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 

1973, a seguinte redução: 

"§ 411 Todo segurado que prosseguir no emprego ou na ati vi .. 
dude fnrãjus a um abono mensal, que não se incorporarA h aposen
tadoria ou pensão, calculado da seguinte forma: 

I - 25% do salàrio de beneficio, para o segurado do sexo mas
culino que contar JS unos de utividnde c pura o segurado do sexo 
feminino que contar 30 unos de atividadc; 

11 - 20% do salllrio de benefício, para o segurado do sexo 
masculino que cantor 30 anos de atividudc c pura o segurudo do 
sexo fcminin~ que contur 25 unos de utividude," 

Art. 211 Scrllo os encargos decorrentes desta Lei utendidbs com as rc
ceitu> referidas no Capitulo I do Titulo IV da Lei OreGnica du Previdência 
Soei ui. 

Art. 311 Esta Lei cntrurâ cm vigor nu dutu de suu publicuçi\o, revoga. 
das us disposições cm contr!1rio. 
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O SR. PRESIDENTE (Gabnc) Hermes) - Esgotada a matéria cons· 
tante da Ordem do Dia. 

Hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbul Jurcma. 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em dias da semana passada, cm aparte ao discurso do ilustre colega dc 
Pernumbuco, Scnador Marcos Freire, prometi·lhe trazer a posição do Go
verno de Pernambuco cm relação ao problema ecológico de SUAPE. 

Posso afirmar, em nome do Govcrnador Marco Maciel, que o Progra
ma Ecológico e Cultural de SUAPE nào foi cancelado. Continua ativo. O 
convénio celebrado entre o Governo do Estado- Secrctaria de Planc:jamen
to de Pernambuco- CONDEPE, e a Centro Nacional de Referência Cu\tu· 
ra\ chegou ao fim a 31 de maio. O Governador Marco M:lciel já determinou 
a claboraçi1o de outro Convênio entre o Estado c o CNRC com o objetivo dc 
dar continuidade ao Programa Ecológico c Cultural de SlJAPE, c, ainda 
mais, concedcr uma maior amplitude à utuaçào da equipe do Progr:~ma. O 
Governador Marco Macicl recomendou a instalação, na Secretaria de Plane
jumento do Estado- CONDEPE, de uma unidade responsável pela formu
lação de uma política ecológica c cultural para todo o Estado. Em particular, 
determinou, ainda, que essa equipe examine um a um os projetas cm anda· 
menta no Estado sob a ótica da ecologia e da cultura para que não seja dcs· 
curados esses ângulos, c não resultem os mesmos em dcserviço futuro à po· 
pulaçào pcrnambucana. · 

Tão dinâmico se encontra atua\mentc a atuaçào do Governo, no sctor 
ecológico c cultural, que a quase totalidade dos técnicos que vinham traba· 
lhando no Programa Ecológico e Cultural de SUAPE continuará atuando 
no Estado, através de novo Convênio, que dará continuidnde ao menciona
do Programa. Além da continuidade do Programa c de sua extensão a todo 
território pernambucano, o Governador Marco Maciel conseguiu a apre· 
vaçào, por parte do IBDF, de um programa de reflorestamento que comporá 
uma barreira ecológica florestal dc4,700 ha na área do Complexo Industrial 
Portuário de SUAPE. Determinou, ainda, à empresa SUAPE- Complexo 
Industrial Portuário, a instituição de uma unidade operativa para implantar, 
ao mesmo tempo cm que andam as obras do Complexo, todas as providên
cias necessárias à preservação ecológica c ao desenvolvimento cultural do 
mesmo. 

Essas providências foram, todas elas, seguidas pelo Programa Ecológico 
e Cultural de SUAPE e dizem respeito às normas e procedimentos a serem 
obedecidos pelas empresas como condição para que se instalem em SUAPE. 

No aspecto cultural, a atuação da empresa consistirá ainda da colabo
ração na restauração dos monumentos históricos e artísticos existentes na 
área. principalmente aquela da Cabo Santo Agostinho, adquirido pelo Go
verno para que seja transformado cm Parque Metropolitano- equipamen
to de cultura crvica, artística c de lazer. 

Ainda em apreço à cultura, estlt sendo elaborado estudo acurado para a 
localização dos equipamentos urbanos na periferia de SUAPE. Esses cquipu
mentos deverão atender a novos aspectos no contexto habitacional: a inte· 
raçilo da habitação com o meio ambiente e a instalação, concomitante com a 
habitação, de instrumentos de promoção e desenvolvimento da cultura. 

Atualmente a SUAPE- Complexo Industrial Portuário, construiu o 
Centro de Treinamento, o primeiro prédio público edificado cm SUAPE. O 
objetivo ê dar condições de infra-estrutura fisica à formação de profissionais 
a serem absorvidos pelo processo industrial que se instala nu área junto à 
SUAPE. O Governador Marco Macicl jú conseguiu o envio de uma equipe 
que estudarll a instalação, cm SUAPE, de um porto pesqueiro. Atividadc 
tradicional dos moradores da Vila de Nazaré, cm SUAPE, a pesca continuu
r11 sendo sua profissão, eficicntizuda agora pelo apoio de terra e instalação 
t~dl'quada de frio e comcrcializuçào. 

O Governador Marco Macicl fez questão de absorver us rccomcnduções 
o a intelectualidade pernambucana, ampliando as atividades ecológicas c cul
turuis, não somente cm SUAPE, mas cm todo o Estado. As provas ai estão: 
impluntuçào do Parque Metropolitano de Santo Agostinho, hoj~ dcn?minu· 
do Arquiteto Armando Holanda, cm homenagem a seu grande 1dcahzudor; 
construção do ~entro de Treinamento; inicio da impluntuçào da bcrrcira !lo· 
restai: cluboraçào do plano de urbanizuçào da periferia de SUAPE: implun· 
tuçào, cm estudo, de seu porto-pesqueiro; ulém de outros projetas cm unda· 
menta, tuis como a utililuçl\o múltiplu das barragens, o incentivo às utividu· 
dcs urtesunuis cxistc:ntcs na Ílrcu, c :t promoçl\o de estudos que nntc:cipem u 
umrliuçl\o c reformuluçl\o urbann dos municípios rcrifi:ricos a SUAPE, cm 
suu intcmçl\o com o Complc.\o Industrial Portuúrio. 

Voltadn pura n descnvolvimcnlll r.:ciluómico do Estudl~, ~) Govcrn:1dur 
Murco Mucicl ni\o dc~curnu dn ~ocial, do cultural, do t:colo~u.::o, dn ltutllil· 

no. O homem é, antes de qualquer outro, seu objctivo maior, c é para o ho
mem que se constrói SUAPE. A renda, gerada pelos empreendimentos ali 
inst:1lados, haverá de dar condições aos governantes pernambucanos de am· 
pli:m:m us instalações de serviços comunitf1rios c de bcm-estar social de sua 
população, 

Os empregos diretos c indirctos a serem gerados são um benefício com· 
plerncntar, entre as melhorias dus condições de vida que serão transferidas a 
toda :1 população estadual, como resultado de scu projeto maior- SUAPE, 
o porto do futuro do Nordeste. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE)- Com muito prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Aderbal Jurem a, em dias 
da scmanu passada, tive oportunidade de fazer um pronunciamento nesta 
Casa versando sobre o programa ecológico c cultural de SUAPE, cujo con
vênio venceu a 31 de maio de 1979. Esse programa havia sido firmado hú três 
anos :\trás e, no início deste ano, a equipe técnica que nele trabalhava inicou 
gestões visando a sua renovação, tcmpcstivamente. O atua\ Governador de 
Pernambuco assumiu a dircçào administrativa do Estado a I 5 de março c 
não obtiveram sucesso os entendimentos mantidos, até "que se expirou o con· 
vénia anterior. Em torno, portanto, desses fatos inquestionáveis é que teci ai· 
gumas considerações, lamentando que o convênio não tivesse sido renovado 
antes da sua extinção c mostrando que os técnicos nele envolvidos se recusa
ram à solução que foi defendida no sentido de que eles passassem a integrar 
o próprio programa de SUAPE, no próprio, empreendimento, como corpo 
funcional e remunerado pelo E!tado. Os t~cnicos julgavam que a missão a 
que se propunham exigia independência c não um vfnculo de natureza cm
pregatfcia. Alguns dias depois, li pela imprensa que um correligionário de 
V. Ex•, com assento na Câmara das Deputados, havia·me tachado de levia
no, inclusive, desmentido que o referido convênio tivesse terminado, reafir
mava que ele havia sido renovado c até mesmo triplicado cm suas dotações. 
V. Ex• me comunicou que falaria sobre o assunto e, por isso mesmo, aguar
dei esta oportunidade e, pelas palavras de V. Ex•; temos que concluir que 
quando o representante de Pernambuco afirma que o Sr. Governador deter
minou a elaboração de outro convênio com. o objctivo de dar continuidade 
ao programa, é sinal de que o programa não foi renovado até a presente da
ta. A verdade é esta, o fato é este, pode até o Sr. Governador, estar imbuído 
do propósito de fazer um novo convênio, mas ele já se extinguiu a 31 de maio 
de 1979. 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE)- Permite V, Ex• uma 
ligeira interrupção ao seu aparte? 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Pois não, 

O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA- PE)- No inicio do meu dis· 
curso, não sei se V. Ex• já tinha chegado ao plcnllrio, digo justamente isso, 
que o convénio terminou. Trago a palavra do Governador, a palavra clara, 
firme, tranqUila. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Que o convênio terminou. 

O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA- PE)- Vou ler pura V, Ex•: 
Posso alirmar, cm nome do Governador Marco Mareie!, que o Progra

ma Ecológico e Cultural de SUAPE nilo foi cancelado. Continua utivo. O 
convênio celebrado entre o Governo do Estado- Secretaria de Planejamen
to de Pernambuco- CONDEPE e o Centro Nacional de Referência Cuhu· 
rnl, qUe V. Ex• assinalou, -chegou ao fim de 3! de maio. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- AI me parece contraditória a aflr· 
mativn de V. Ex• Se ele chegou ao lim, nilo estâ mais ativo, se extinguiu, se 
exaunu no tempo. 

O SR, ADERBAL JUREMA (ARENA - PE) - O convênio chegou 
ao fim. O Governador Marco Maciel já determinou a elaboração de outro 
convênio ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Que até o presente momento ain· 
da nao foi lirmado. 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE)- Nào estou contradi· 
tando V, Ex•, pelo contrário. Eu disse, ocasiào cm que V. Ex• discursava, 
4ue iriu trazer u palavra oficial do Governo de Pernambuco. 

O Sr, 1\hrcos Freire (MDB- PE)- Agradeço, inclusive, os termos cm 
que V. h• ;Lcaba de colocar o problema. 

O SI!. AllERDAI. JURF.MA (ARENA- PE)- Justifiquei a V. Ex•, 
r1:1 oca\llHl, que, scrn dúvida, a criaçi\o de umu Sccn:tari;1 b.tranrdinúria 

.,J .• ::. 
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porn tratar dos assuntos SUAPE teria sido motivo de n3o ter sido renovado 
o convênio no tempo h6.bil. Disse também que traria as razões c, agora, pos· 
so informo. r que justamente o novo convênio serA nmplindo, como acabei de 
informar no PlcnArio. De maneiro que V. Ex• cstlt certo quando afirma que 
o convênio terminou c n6s confirmnmns essa informação, Apenas queremos 
dizer 11 V. Ex• c h N11ção que outro convênio; mais amplo, scrâ firmado, por· 
que o Governo de Pernambuco tem o maior empenho cm que o programa 
ecológico c cultural de Suapc c de ~ernambuco continue. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Louvo esse propósito que V. Ex• 
anuncia ser do Governo de Pernambuco. Recebi informação de que se cn· 
contra no Recife um representante do Governo Federal - por solicitação 
do Prof. Aloisio Magalhães, que todos conhecemos c admiramos - com o 
empenho de firmar um novo convênio nesse sentido. O que quero deixar ela· 
ro é que, por maiores divergências partidltrias que nos separem a atuaç3o 
parlamentar tem que ser feita cm bases sérios como cu procuro fazer c que no 
entanto ... 

O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA- PE)- E como nós fazemos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Pois não. Mas estou me referindo 
cxatamcnte ao que disse um correligionário de V, Ex•, cujo nome prefiro 
nao referir neste instante, mas que desceu do campo cm que cu me colocava 
para afirmar que cu havia sido leviano c desmentiu fatos que, agora, V, Ex• 
mesmo, cm nome do Governo de Pernambuco, confirma. Quer di1cr, nilo 
pratiquei aqui nenhuma aleivosia, n3o levantei falso, cm absoluto, apenas fiz 
comentários cm torno de um fato. V. Ex• agora afirma os propósitos do Go
verno de fazer um novo convênio, até mais amplo, no que cu lou·Jo! Mas is· 
so, evidentemente, não desmente a posição que cu assumi, de fazer conside
rações cm torno do convênio que se extinguiu, c que tcmpestivamcntc, como 
V, Ex• mesmo confessa, não foi renovado. Portanto, acho que a colocaç?io 
que V. Ex• faz realmente é daquelas que são recomendáveis numa Casa par
lamentar, cm que se procuram esclarecer ou aduzir razões que, perante mim, 
podem até não justificar a não renovação tcmpcstiva do convênio, mas, pelo 
menos, explicam o fato. Lamentavelmente, na Casa vizinha, parece-me que 
se faltou, inclusive; com a ética parlamentar. Quer dizer, poderiam ter trazido 
esclarecimentos comq V. Ex• o fez, mas, infelizmente, isso não ocorreu. De 
forma que, fico satisfeito com o pronunciamento de V, Ex•, porque cm nada 
contradiz aquilo que cu disse nesta Casa; pelo contràrio, mostra que também 
da parte da Oposição houve um acurado estudo sobre o assunto c ao mesmo 
tempo o atendimento de reclamos que nos chegaram na oportunidade. Re
gistro, portanto, com satisfação os esclarecimentos que V, Ex• traz e espero 
que, de fato, essa intenção do Sr. Governador se concretize o quanto antes, 
através de um novo convênio c, melhor ainda, se for mais amplo que o ante
rior. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE) - Agradeço a intcr· 
vcnção de V. Ex•, porquanto foi através da vigilância da Oposição, que 
V. Ex• exerce nesta Casa, que motivou este meu discurso de hoje, trazendo a 
informaçl\o do propósito do Governador de Pernambuco de, nllo apenas 
cuidar do complexo de Suape, do ponto de vista ou da 6tica ecológica, mas, 
também, de todos os programas do Estado. S. Ex.• determinou que não so
mente o Suape, como também todos os programas do Estado, passassem 
pela 6tica ecológica, o que é, para nós, intelectuais- cu, como Professor da 
Universidade de Brasilia c V. Ex•, Professor da Universidade de Pcrnambu· 
co - uma not(cia que nos enche de tranqUilidade. Sabemos o que espera o 
mundo da poluição, c Pernambuco, que tem uma grande responsabilidade 
industrial, encontra, na juventude do seu Governador, uma resposta a esta 
poluição, determinando, como jlt determinou, que todos os programas do 
Est.ado passem pela 6tica ecológica. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero repetir aqui que o Sunpc, o Projeto 
m:1ior do Governo de Pcrnnmbuco, scrlt o porto do futuro do Nordeste, por 
que Pernambuco não pode fugir à sua vocação atldntica, que é um legado 
gcográlico e uma herança histórico-cultural. No passado, as caravelas lusns c 
hispânicas, os navios holandeses, franceses c inolcscs aqui apartaram por um 
determinismo gcocconõmico cm busca da madeira c posteriormente das cai· 
xas de açflcttr. 

Agora é a vez c a hora de cumprirmos, na era tecnológica, a nossa vo· 
caçl\o atlânticu: t1 de fazermos de Suapc o porto comercial c industrial do 
Nordeste pura o mundo. 

Muito obrigado. (Muito bcml Palmas.) 

O SI!. PRESIDENTE (Gubriclllermcs)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Fmnco Montara. (Pnusa.) 

S. Ex' não est[t presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. !.E/TE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente, Sr. Se· 
nadorcs: 

"Aqui nu minha repartição (Departamento de Policia Federal 
cm Jollo Pessoa), trabalham quatorze cx.combatentes no cargo de 
Agente de Portaria e estamos na faixa de cinqUenta c cinco a ses· 
senta anos de idade, fato que nos profbe de adquirir uma casinha 
por mais modesta que seja cm razão da idade avançada." 

Em seu próprio nome c de seus companheiros de infortúnio, Severino 
Virgínia Penha, ex-combatente, nos solicita medida que permita aos que pus· 
saram dos cinqUenta anos de idade a possibilidade de adquirir casa própria. 
Na situação por ele descrita se encontram dezenas de milhares de outros bra· 
si\ciros, vítimas de discriminação de idade, problema que vem se agravando 
rapidamente entre nós c que precisa ser enfrentado, pura que a sociedade 
brasileira não se desumanize. 

Evidente que ao tecnocrata, que sempre se julga oniscicntc, a idade é 
barreira intransponível à aquisição de casa própria c obtenção de tantos ou· 
tros direitos indispcnsâvcis à qualidade de vida. Razões c cálculos são ergui· 
dos pelo tecnocrata na defesa de seus pontos de vista, procedendo c imagi
nando tal como o fizeram os que montaram as mais monstruosas engrena· 
gcns da história, dentre elas o nazismo, impelidos pela insensibilidade c o 
erro de pensamento aos morticinios que vitimaram milhões de pessoas. 

Sr. Presidente, é incontcstltvcl o direito de todo pessoa, sem discrimi· 
nações de espécie alguma, inclusive de idade, a adquirir residência própria, 
ter emprego c tanta coisa mais. A idade não pode constituir fonte de injustiça 
c desumanidade. a começar porque a morte n3o é privilégio dos idosos c, 
como bem diz o Evangelho, chega quando menos se espera c dela ninguém 
escapa. 1: simplíssimo estabelecer barreiras intransponíveis com a mera ale· 
gaçào de idade. Infelizmente é o que vem se dando em nosso Pa(s, como se 
estivéssemos empenhados na criação de imenso problema social que logo 
afetará a milhões de brasileiros. 

Vedo-se a aquisição de casa própria- ela mesmo constituindo garantia 
do empréstimo porventura feito, que pode ser coberto por seguro- aos que 
atingiram cinqUenta c cinco anos. O Fundo de Garantia por Tempo de Ser· 
viço propicia a rotatividade de mão-de-obra, autêntico pau de sebo cm que, 
após dois ou três reajustes o trabalhador é compelido a recomeçar pelo sa· 
l!trio mínimo. Dificulta-se o trabalho aos maiores de trinta e cinco anos. E 
numerosas outras discriminações vào surgindo, na criação de um problema 
social que brevemente atingirA grande parcela da população, expulsa da 
vida saciai c, assim, condenada ao desespero. Logo estaremos face a questão 
grave, cuja solução custarà quantias imensas ao Governo. E a dcsumani· 
zação da vida brasileira, o mais tcrdvel obra do regime arbritrltrio c da tec
noburocracia que nos regem hA 14 anos, 

Solidarizo-me com o ex-combatente Severino Virg(nio Penha c aqui dei· 
xo seu apelo. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (ARENA - BA) - Sr. Presidente c 
Srs. Senadores: 

O professorado deveria ser a classe mais prestigiada entre todas. E que 
sào os professores os grandes artistas que modelam a alma nocional. O mes
tre rcx:olhc u criança nos oito anos, e o acompanha at~ se tomar adulto, prepa· 
rnda para a vida, com uma profissào cm que colabore no progresso da 
Nação. Ela recebe no lar os primeiras lições sempre feitas b base do carinho 
excessivo que dificulta, sob certo aspecto, o tro.balho do mestre. Ele, porém, 
tem o dever de conhecer os segredos da psicologia infantil. As arestas a po
dar; as qualidades a desenvolver. O mestre realiza, assim, trabalho de artista. 
Coma que cria um quadro. O papel do professor primAria é importante no 
desenvolvimento da criatura. Em pouco por~m, a criança se faz um adoles
cente, Começa a sentir abertas as portas do mundo. As tentações da vida, Os 
perigos de umn vida com muitos segredos devassados. E, no curso sccun
dfirio, o trnbulho do professor é bem diferente do du aula prim~riu. As lições 
silo mnis tentudorus. O problema da reprodução upurccc, com segredos que 
se tentu descobrir. A formuçilo ui começa a ser umu formação mais difercn· 
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ciudu. Mais de lições de vida; mnis de um centro de interesses que desaguará 
cm pouco nu formação profissional. E chega a criança de anos ntruz a uma 
escola superior, já em busca de uma atividade que terá na vida. 

O professor, com todo esse trabalho, rtiio é visto de um modo geral pelo 
poder público como deve ser. Como que ainda se pensa no magistério como 
um sacerdócio. O mestre como que tem apenas que se dar, sem nada receber. 
Ou recebendo pouco, O salário percebido pelos mestres, cm todos os nfveis é 
um salário ridfculo. O Estado paga mal no mestre. Como se ele nào tivesse 
despesa com a família c não tivesse gastos mensais com a aquisiçiio de livros, 
pura a melhoria do seu trabalho. Dai as greves que estão se verificando cm 
todo o território nacional. Greve contra a qual clamam principalmente os 
pais, mas greves com a sua razão de ser. E já se verificaram no Rio Grande 
do Sul, em São Paulo, em Minas c na Bnhin. Nllo silo greves, porém, injus· 
tas. O professor primário ganha na Bahia, no meu Estado, pouco mais de um 
salário mfnimo. E professor que teve que fazer um curso, que se submete a 
concurso, que se desloca para o interior, fora do conforto das grandes cida· 
dcs, sujeito às injunções da politica partidária. 

Nos cursos de segundo grau os colégios pagam por hora de aula uma 
quantia ridícula. Com o dever do mestre de dar a lição, de orientar, de corri· 
gir provas, de estar atento à inquietude do moço. E mesmo na Escola Supc· 
rior, o salário percebido por um catedrãtico é fnlimo. E como conseqUência 
do baixo salário se sacrifica o ensino. O mestre busca outras ati v idades fora 
do magistério. Ele tem uma profissão que lhe pode dar melhor vencimento. 
O mestre não mais vive cm conta to permanente com o discípulo. Ele chega à 
aula dá a sua liçào c sai correndo para o cxercfcio de uma outra atividadc 
profissional. No consultório, no escritório, à frente de obras. Ele passa 
maior parte do dia fora da vista dos seus alunos. 

O salário do professor tem que ser um salário alto, para que ele possa se 
dedicar por inteiro ao magistério. O ideal seria que ele pudesse trabalhar cm 
tempo integral. Saindo. da classe para o gabinete, e pesquisando, atraindo o 
discípulo para a atividadc admiràvcl da pesquisa. E se fala na deficiência do 
ensino. Esta deficiência tem que haver, enquanto o poder público ni\o tiver a 
atenção que é de esperar para com o professor. Para ensinar c ensinar bem é 
preciso que o mestre tenha condições de se dar por inteiro à sua missão. E 
mesmo o missionàrio precisa ter ganho justo. A situaçilo cm que vivemos 
nl1o pode continuar. Não se poderã ter um ensino eficiente, enquanto não se 
pagar bem, ou ao menos com justiça, ao professor. O seu papel é preparar o 
moço para a vida. Mas hã de lhe faltar entusiasmo para o desempenho desse 
papel se ele sabe que a vida que leva é uma vida de dificuldades, 

E necessário, porém, que se leve cm consideração o fato do poder públi· 
co não poder, cm um ano apenas, repassar a injustiça salarial atualmcntc 
existente cm relação aos professores,. 

O Governador do meu Estado, por exemplo, está determinado a dar 
uma solução a médio prazo, concedendo um tratamento diferenciado ao 
professorado nas épocas de reajuste salarinl do funcionalismo público. Ga· 
rantindo, cm pouca tempo, umn justa remuneração. 

A demora é o sacrilicio ainda exigido desta classe sofrida. ~o pagamcn· 
to pelo fato de representar um grande percentual na despesa de pessoal dos 
orçamentos públicos. 

Creio que hoje já existe a conscientizaçl1o de que o professor, de todos 
os n(vcis, necessita de uma melhor remuneração, que lhe dê a dignidade snla· 
riu! q uc não vem tendo. 

Sem remuneração justa ninguém pode viver nem trabalhar com tranqUi· 
!idade. Todos lutamos para melhorar o nfvcl do ensino. Concomitantemente 
devemos trabalhar pura fazer justiça aos professores. 

Era o que tinhn a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)-· Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT) - Sr. Presidente c 
Srs. Senadores: 

Foi com real satisfação, como ex-estagiário dn Escola Superior de Gucr· 
ra, Tunnu Henrique Dias, 1977, a noticia ouvi de que o atual Comandante da 
notãvel instituição deseja, dentro do possfvcl, o mais breve que puder, trnns· 
ferir u Escola Superior de Guerra pura Brasllia. 

Vibrei com 11 noticia e ouvi do Almirante Carlos Henrique Resende de 
Noronha, o seu empenho nesse sentido, quanto no Gu~inete do. Presidente 
du Cilmaru dos Depu111dos, solicitou do Deputado Fláv1o Murcího c por ex· 
tensão a Climuru c Congresso Nacional o ncccssârio apoio a fim poder, den· 
tro de pouco tempo, transferir uquclu notrtvcl instituiçl\o pura hoje, de fato e 
de direito Cupitul do Brasil. 

Quando estagiãrio, cm 1977, já senti cssu deficiência, ou seja, a Escola 
est:~r bastante distante das ltrcns de decisão, do Brasil, ou !icja Brasflia. Notei 
outrossim, a precariedade das instalações da ESG, na Fortaleza Silo João, 
numa prosmiscuidadc com a Escola de Educação Física do Exército c com o 
comando da tradicional Fortaleza gerando mesmo certos impasses de ordem 
hierárquica, pois, sendo a ESG, comandada por Oficial General, do mais 
lato posto (4 estrelas), os outros Comandantes, ou seja, da Escola de Edu· 
caçào Física c própria Fortaleza, perdem um pouco das suas forças de co· 
mando diante da presença do Comandante da ESG, embora, nunca tenha 
havido nenhum problema, pois, h6 sempre uma perfeita harmonia, entre os 
Comandantes que atuam dentro da Fortaleza Silo João. 

Esse comportamento, do Almirante Resende de Noronha é altamente 
patriótico e deve merecer os nossos efusivos aplausos c pode contar com o 
Poder Legislativo, acho cu, no sentido de se concretizar tão útil medida. 

1:. bom esclarecer que jà se iniciou a construção do prédiO que deve abri~ 
gar a ESG em Brasília, mas, a obra está parada, hã anos, representando um 
enorme prejuízo as despesas cfetuadas c sendo destruídas pelo tempo. 

Agora, sob o comando do Ministro Samuel A. Alves Correu, homem de 
interior, com boa convivência, com o Brasil, Capital, repito. de direito c de 
fato do Brasil, no próximo ano se rcinicc as obras de construção da Escola 
Superior de Guerra, cm Brasília, talvez. 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a noticia referente do Jornal 
do Brasil. 

"PRESIDENTE DA ESG PEI;>E APOIO DO CONGRESSO 
PARA FUNCIONAR EM BRASILIA 

Brasília - O Comandante da ESQ - Escola Superior de 
Guerra- Almirante Carlos Henrique Resende de Noronha, pediu 
ontem apoio do Congresso Nacional para transferir a escola para 
Brasilia, "pois a ESG não pode mais ficar distante do centro das 
decisões nacionais, que é a Capital' da República". 

Em encontros separados que manteve com o Presidente do Se· 
nado, Senador Luiz Viana Filho, c com o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Flávio Marcflio, o Comandante da ESG 
fez também convites para que os parlamentares dos dois eartidos 
participassem dos cursos do Ciclo de Ex.tcnsl'lo, que promovcrâ este 
ano, para estagiários e outros interessados. 

Vozlo Polilico 

O Almirante Carlos Resende de Noronha, ao solicitar o apoio 
dos congressistas para a transferência da ESG para Brasnia, cxpli~ 
cou: "O Rio de Janeiro está politicamente esvaziado c nós precisa
mos estar perto do centro das decisões políticas nacionais. Brnsflia 
é esse centro". 

Acrescentou que a ESG jâ tem cm Brasília terreno pura a cons
trução da sua sede, cujo projeto, de autoria do arquitcto Sérgio 
Bernardes, embora paralisado, jã está com os. alicerces prontos. 
Disse que jâ foram gastos nesse projeto cerca dt: Cr$ 90 milhões. 
mas que no momento a continuidade das obras cstfl com prioridade 
baixa. 

"Nós queremos" - enfatizou o Almirante ao Deputado FlA
vio Marcrlio -"que com o apoio do Congresso Nacional cleve·sc 
essa prioridade", Ele informou ainda que o Ministro-Chefe do 
Estado·Maior das Forças Armadas, General José Maria de An
drnda Serpa, apóia 11 transferência da ESG para Brasnia. Da mes
ma forma, informou que no encontro qu,c manteve com o Ministro 
do Plancjamcnto, Sr. Mârio Henrique Simonscn, solicitou também 
que essa prioridade fosse clcvndn, através do liberação de rccuro
sos," 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente e Sn. Se
nadares: 

São Paulo comemorou este mês a Semana de Anchicta, coordenada pelo 
Comissão C!vica do Monumento Histórico da Fundaçào dn Capital Paulis
ta, O jornal O Anchleta, órgào da Liga do Professorado Católico de Sào Pau
lo, cm edição especial, focalizou a vida c a obra do Santo Jcsulta, destacando 
que há440 ano:·o utrfls Anchictnjll no~ davn o exemplo de que luta pelos direi
tos humnnos é inspirada oor Deus. 
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O RevmY Padre Hipó.lito Chemdo destaca cm artigo publicado cm O 
Affchit•la: 

"Fuln-se tanto, neste Ano lnternacionnl da Criança, cm "Di
reitos Humnnos" mas pouco se cumpre ... 

Pois, 400 anos atrás, José de Anchicta foi um defensor deste
mido dos Direitos Humanos, sobretudo dos [ndios. Havia naquela 
época quem duvidasse que "indio tinha almn". Mas Anchieta 
reconheci:1-lhes direitos igu:lis aos dos brancos." 

O Padre Murilo Moutinho S. J ., em seu 'artigo fala do trabalho que vem 
sendo realizudo pela Comissão do 4Y Centenário da Morte de José de An
chietu c da mobilização nacional pela causa de beatificação do grande hu
manista. O 41' centenário da morte de Anchicta ocorrerá a 9 de junho de 
1997. 

Considerando o civismo da Semana de Anchietu, solicitamos que faça 
purte integrante do nosso pronunciamento o elenco das festividades coorde
nadas pela Comissão do Monumento Histórico da Fundação de São Paulo: 

COMISSÃO CIVICA DO MONUMENTO HIST0RICO 
DA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO 

Pátio do Colégio n• 2 - CEP. 01016 - Fone: 35-6899- Silo Paulo 
F.: 287-8324- 284-6201- 32-1727 

XII SEMANA DE ANCHIETA 
de 3 a 9 de junho de 1979 

PROGRAMA 

Dia 3 - Domingo - 8 horas - Deposição de flores na csLatua do 
Apóstolo do Brasil, na Praça da Sê. 

- 8,30 horas - Partida para a visita ao Santuãrio de Nossa Senhora 
Aparecida. Promoção da Sociedade Amigos da Cidade - Presidência do 
Eng. Mário Savclli. 

Dia 4- Comemorações nas Escolas Estaduais- Comunicado publica
do no D.O. de 19-5-79. 

- 17,00 horas- Sessão cxtraordinâria na Cimara Municipal - Presi
dência do Dr. Brasil Vita, presidente emérito da Câmara Municipal. Confe
rencista Dr. José Limongi Sobrinho- Participação do Orfeão da EEPSG 
''Padre Anchieta", sob a regência da Proft Maria de Lourdes Oliveira Pessoa 
de Barros. 

Dia 5- 16,00 horas- Homenagem na Câmara Federal, em Brasília
Conferência pelo Deputado Israel Dias-Novaes. 

-20,00 horas- Academia Paulista de Educacio- Presidência do Dr. 
Michcl Pedro Sawaya, na Faculdade Osvaldo Cruz, à rua Brigadeiro Gal
vão, 540-49 andar- Conferencista: Prof. José O. Bueno de Azevedo Fi
lho. 

Dia 6 - 15,00 hora•- Liga do Prolmorodo Colóllco - à rua 7 de 
Abril, 277, 119 andar, Presidência da Dr• Lydia Maria Perosa. Conferencis
ta: Pro~ Carolina Ril>:iro. 

Dia 7- 17,00 horas- Comemoração promovida pela Seeretorlo de 
Educado do Município, no Departamento de Plancjamcnto, Orientação c 
Controle, a rua José de Magalhães, 191. Presidência do Senhor Secrctllrio 
Dr. Hilário Torloni. Conferencista: Dr. Eduardo de Jesus do Nascimento. 

Dia 8 - 18,00 horas - Aleneu Paulista de Hlslórlo, à rua Benjamin 
Constant, 158, no salão nobre do Instllulo Hlslórlco • Geoarilleo de Silo 
Paulo - Presidência do Dr. Ãlvnro do Amaral. Conferencista: Dr. Pedro 
A.ntônio de Oliveira Ribeiro Neto. 

Dia 9 - Dia Noelonol de Anehlela 

9 horas- No Pátio do Colégio, na Igreja reconstruida- Missa Concc· 
lebrada pelos Rcvm9s Padres Hélio Abrnnches Viotte, Paulo de Tarso Nacca 
c ll!urillo Moutinho. 

-Participação do Coral EEPSG "Padre Anchicta", sob a regência da 
Prof" Maria de Lourdes Oliveira Pessoa de Barros. 

- Páscoa de aluno~ e professores. 
- Dl.•trlbulçiio de ro . .a• pelas Damas de Silo Paulo. 
- Encerrumenlo da semana pelo Presidente da Associação Cavalheiros 

de Silo Puulo, Dr. Augusto Benedito Gaivão Bueno Trigueirinho. 
-A Comissão Nacional Pró Canonização de Ancheitn serlt. representa· 

dn pelo Prof. José Cnrlos de Atalibn Nogueira. 

+ + + 

lnlt.·~runles du Comlssüu Cívlcu do Monumento Hlst<irlco 
du Funducilo de Silo Paulo 

Preito de SauJude ao ex-Presidente: Dr. José Augusto César Salgado. 
Presidente- Dr. Álvaro do Amaral - Atcneu Paulista de História. 
\'Ice-Presidente - Padre Hélio Ahranchcs Viottc, SJ. 
Coordenadoras: Dr• Lydia Maria Pcrosu, Presidente da Liga do Profes-

sorado Católico do Estado de São Paulo, c Prof" Maria dn Carmo de Godoy 
Rumos, Presidente do Movimento de Arregimentaçào Feminina. 

Dr. ,\ugusto Bencdicto Gaivão Bucno Trigueirinho, Presidente da As· 
sociaçl1o dos Cavaleiros de Süo Paulo. 

Eng. Mário Savclli, Presidente du Sociedade Amigos da Cidade. 
Prof. Ros:1lvo Florentino de Souza. 
Prol' Helena Rocha de Achôa. 
Proft Gracy Diogo Pinto Ferraz." 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURJVAI. BAPTISTA (ARENA- SE)- Sr. Presidente c 

Srs. Senadores: 
Formulo votos para que o Ministro do Plancjamento, Dr. Mfirio Henri· 

que Simonsen, libere, o mais depressa possível, os recursos necessfirios à cxe· 
cuçào do Programa de Módulos Esportivos, concebido pelo Governo do emi
nente Presidente João Baptista Figueiredo cm favor de mil pequenas cida
des brasileiras, nas quais seriam construídos pequenos conjuntos esportivos. 
A idéia do programa partiu do Presidente do Conselho Nacional de Dcspor· 
tos, Giulitc Coutinho, encontrando, de imediato, integral apoio por parte do 
Presidente João Baptista Figueiredo. O programa vir!l complementar o Pro· 
grama Nacional de Centros Sociais Urbanos c scr!l executado através da 
Caixa Econõmica Federal. 

Hfi dias, o Dr. Marcus Vinlcius Villaça, dirctor de programas da CEF, 
informou à imprensa que o Programa de Módulos Esportivos objctiva o 
atendimento das necessidades esportivos de pequenos municfpios, localiza
dos fora das regiões metropolitanas c até aqui cm completo esquecimento, 
desde que não são bcnenciados por nenhum projeto de caràter regionnl. 
Cada módulo devcril custar entre CrS 500 mil c CrS 800 mil cruzeiros e in· 
cluirà campo de futebol, duas quadras polivalentes, play ground, barra para 
ginástica c cancha para a modalidade preferida pela população, como bochn, 
malha ou outra. A prefeitura fornecerá o terreno e a União os recursos ne· 
ccssários, a custo zero, para a execução das obras de construção. Tudo se 
procc:ssará de forma a mais simples, sem quaisquer dificuldades para as pre
feituras, cujas dificuldades c dcnciéncias são notórias. Segundo declarou o 
diretor Marcus Vinicius Villaca, a prioridade do novo programa estará vol
tada para a assinatura de convênios com as prefeituras do Norte e Nordeste, 
apesar de se pretender favorecer, com o estímulo, n implantação desses má· 
dulos esportivos em todo o País, devido às enormes dificuldp.des existentes 
naquelas. regiões, as mais pobres e desamparadas do Brasil. 

Como propuseram os ilustres Ministros Mlt.rio Henrique Simonsen c 
Eduardo Portclla, ao Presidente da República, a instalação dos môdulos 
deve ser "o mais simples possível", sendo que n área coberta ni\o poderlt. su
perar 100 metros quadrndos. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma iniciativa das mais felizes, cujn exe
cução deve ser apressada ao mhximo. Para isso, falta apenus que o Minis· 
tério do Planejamcnto libçre os recursos ncccssârio.s, colocando-os h dispo· 
sição da Caixa Econômica Federal que, de imediato, dará início à exccuçiio 
do Progr.amu, que despertou entusiasmo no Presidente João Baptista Figuei
redo, conhecedor que é das deficiências de vidn nessas pequenas e dcsampu· 
rndas comunidades brasileiras. Tenho plenn confiança cm que o Professor 
Mlirio Henrique Sin10nscn, sensível ao problema, concluirlt. Jogo os estudos 
para a alocnçilo de recursos, a fim de que Programa tão bem concebido ni\o 
sofra retardamentos cm sua execução. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nilo hú mais oradores inscri· 
tos. 

Antes de encerrar u presente sessão, a Presidência convoca umn scssilo 
extrnordinúrin n realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 
1976, de nutoriu do Senador Nelson Carneiro, altcrundo o Decreto Legisluti· 
vo nY 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio purlamentur, tendo 

l'ARECERES, sob n•s 251 c 252, de 1979, das Comiss1>cs: 
- de Ccm!llltulçUo e Justlçu, pelu constitucionulidudc c juridicidude c, 

nu mérito, fuvor{wcl, com emenda que apresenta de 119 I·CCJ: c 
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- Direlnra, favorúvcl ao projeto c l1 emenda da Comis~i10 de Consti
tuh;iw c Justiç;L 

-2-

DiscussUo, c;m turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nQ 5, de 
1979 (n' 3/79, na Cúmara dos Deputados), que ratifica o texto do Acordo 
Comercial entre o Governo da República Fcdcrutiva do Brasil e o Governo 

da República da Guiné-Bissau, cclcbrudo cm Brusili•• u IH de maio de J97B, 
tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 272 c 273, de 1979, das Com is· 
sões: 

- de Rclnçiu~s ExiNion-s, e 
- de Economia. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estó encerrada a sessão. 

( Levanta·H' a .H!.uiio à.r /8 horas e 20 minuto.f,) 

ATA DA 101• SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

- EXTRAORDINÀRIA -

PRESJDI':NCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÃS /8 HORAS E JD MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Roc
que- José Sarncy- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvfdio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agcnor Maria- Dinar· 
te Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbal Jure
ma- Marcos Freire- Nilo Coelho- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante 
-Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pórto
Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Ncl· 
son Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
Tancrcdo Neves - Amaral Furlan - Franco Montara - Orestes Quércia 
- Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão 
MUller - Vicente Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pedrossian - Salda
nha Dcrzi - Affosno Camargo - José Richa - Leite Chaves- Evelásio 
Vieira- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Du· 
tra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com· 
parccimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. J9-Secrctário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. /P-Se(retário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos do,ç seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 41, DF. 1979 
(n' 2.251/76, na Caso de oriKem) 

Acrescenla parí~~:rafos ao art. 643 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O urt. 643 da Consolidaç~o das Leis do Trabalho, acrescido de 
dois pmágrufos, J9 c 49, passa u vigornr com 11 seguinte redução: 

"Art. 643. . ............................................... . 
§i' ..................................................... .. 
§ 2Y '"''"''"''""'"""'""''"""'"""'"''"'"' 
§ 3"' Rcss.tlvuda~ as exccções constitucionuis, u Justiça do Trabulho é 

competente pum dirimir dissídios propostos contra pessoas jurídicas de di
reito público ou em que cstus intervenham como nssistentc,, oponentes ou 
chamudus u purticipar da lide, 

§ 4Y O respeito uo direito ndquirido por 1uncionários púhlicos não ex· 
clui u competênciu da Justiça do Trnbalho nos dissfdios movidos por scrvi
tlorcs enquudrudos no regime da legislnçi\o trublhisttl." 

Art. ~Q Estu lei cntrurú cm vigor nu dutu de sua puhlicuçilo c se uplicu~ 
rú uos pmccssos cm tramitação. 

Ar!. JY Rcvn~um-se i\S tlisposiçi'lcs cm contrúrio. 

I 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÀO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovndu pelo Decreto-lei nQ 5.452, de 19 de maio de 1943 

TITULO VIII 

Da Justiça do Trabalho 

CAPITULO i 

lnlroduçào 

Art. 643. Os dissidios, oriundos das relações entre empregadores c 
cmpregudos reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do 
Trabalho, de acordo com o presente Título c na forma estabelecida pcln pro· 
cesso judiciário do trabalho. 

§ I' (Revogado.) 
§ 29 As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas 

à justiça ordinória, na forma do Decreto n' 24.637 de I O de julho de 1934, c 
legislação subseqUente. 
. ............................................................... . 

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

EMENDA CONSTITUCIONAL N•1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 

... ''' ....... ·········· ..... " .............................. ''". 
TITULO I 

Da OrKanizoçio Nacional 

...... " .................... " ..................... ·············· 
CAPITULO Vil 

Do Poder Excculi~o 

SEÇÀO VIII 

Dos Fundomirlos Públicos 

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

Art. \lO. Os Jitrgios decorrentes das relações de trabalho dos sen·ido
res com o.\ União, inclusive as autarquias c as empresas públicas fcderuis, 
qualquer que seju o seu regime jurídico, processur-se~ào cjulgar-se-Uo pcran· 
te os jui1.es fcdcr:lis, devendo ser interposto recurso, se couber, pnru o Tribu
nal Fcdcr~tl de Recursos, 

I.'·!.\" Comi.\',\'tlt•.t· 1!1• ComtiWiçlio t' Ju.l'tiçtl, dt· Lt•gisltlçiio Son1lf 1• 

Sai'IÇtJ flríhlicu ( 'iw'/.1 
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-----------------···-···· 
PROJETO DE DECRETO I.EGISJ.ATI\'0 I'• 12, IJE 1979 

(n'~ 12/79, nu Cianmru dos Dcpututlu!'o) 

AprcJ\Iu o Texto do Acordo entre o Governo da RepUblicu Fede· 
rutiva do Rraslle o Governo :\1111tM Federal da República Federul dn 
Nigériu sobre Scniçns A~rcu~ ~ntrc S4!US rc~pecth·os fcrrltlirins t' 

Além, concluído cm Brasília, u lO de janeiro de 1979. 

Art. I"' rk:• aprovudo o tc:xto do Acàrdo entre o Go\'crno da Rcpl1hli· 
c~• Fcdl!rativa do Brasil c: o Governo Militar Federal da República Fedem! 
d:t l"ii:!~Tiot sobre Serviços ,\i;reos entre seus respectivos Territórios c Além, 
concluidus cm Brasi\ia, a lO de janeiro de 197<J. 

Art. :!"' Este decreto legislativo cntmril cm vigor na dat:t de sua puhli· 
CóiÇ;Ill, 

MENSAGEM N• 97, DE 1979 
(DO PODER EXECUTIVO) 

Exce-lentíssimos Senhores Membros do Congresso Na.clona.l: 
Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da 

Corutitulção Federal, tenho a honra de submeter à elevada consl· 
dcraçüo de Vos.sn.• Excelências, acomp~nhado de Exposição de Mo· 
tlvos do Senhor Ministro de Elit~do das Relaçõe" Exteriores, o texiAl 
do Ac~rdo entre o Ci<lverno cta República Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria sobre 
Serviços Aéreos entre seus respectivos territórios e além, concluido 
em Brasília, a lO de janeiro de 1979. 

Brnsilla, 16 de abril de 1979. - João Baptista Figueiredo, 

EXPOSIÇAO DE MOTIVos· N.0 DTC/DAI/DAF·I/25/680.4(B46J 
CA56J, ·DE 9 DE ABRIL DE 1079, DO SR. MINISTRO DE &STA· 
DO DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua EXeelêncla o Senhor 
.roão Baptista de Ollveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Tenho a. honra de enca.mtnhar a. Vossa Excelência., em anexo, 
o texto do Acàrdo sobre Transportes Aéreos entre a República Fe· 
deratlva do Bra.sll e a República Federal da Nigéria, assinado em 
Brasilia, em lO de j anelro de 1979. 

2. Além de inserir-se no contcxtc da ;;.:>lítica de aproximação 
com os pai.Ses n.frlca.nos, esse Acordo veio consolidar uma. situação 
de fato existente, uma. vez que n. empresn. aérea brnsUelra. de longo 
curso já vem operando para aquele pais desde junho de 1977. 

3. De outra parte, o Acordo com a Nigéria roveste-se de par
ticula.r relevância. à. vista. do crescente intercfl.mbio comercial, e de 
desenvolvimento da. cooperação técnica. e cultural entre os dois 
pa.í.ses. 

4. O Acordo segue, em linhas g:ero.is, o padrão dos dema.is ins~ 
trumentos negociados pelo BrasU em matéria a.eronil.utico., incluin~ 
do um Anexo, com os Quadros de Rotas brasileiras e nigerianas, e 
um ~lemorandam de Entendimento entre .., autoridades aeronáu
tleas dos dois países. 

s·. Tendo em vista a natureza desse Acordo, taz-sc necessária 
a sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso Nacional, 
conlorme o disposto no Artigo 44, Inciso I, da Corut!tulção Fe
deral. 

6. Ne.ssns circunstô.nciru;, submeto à. elevada consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Na· 
clonai, para encaminhamento do texto do citado Acordo iJ. aprova
ção do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vol!Sa EXcelêneiu, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
R. ~ Guerreiro. 
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPüBLICA FEDERATIVA DO 
BR.ASIL E O GOVERNO MILITAR FEDERAL DA REPOBUCA 
FEDERAL DA NIGI!:RIA SOBRE SERVIÇOS AJ!:REOS ENTRE SEUS 

RESPECTIVOS TERRITóRIOS E ALli:M. 
O Ci<lvcrno da República Federativa do BrMII e o G<lverno MI· 

lltar Federal da Repúbllc~ Federal dn Nigéria, daqui cm diante 
referidos com o.s "Partes Contra.to.ntes", 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brn.•ll c_ n 
Republica Federal da Nl~érla siw P1u-tes da Convenção de Aviaçao 
Civil Internacional, aberta iJ. assinatura cm 7 de dezembro de 
1944, c 

DESEJANDO conclutr um Acordo :mpli!mentur à dltu Conven
ção, com o propósito de estnbeleccr servlços.n~reos entre seus re.~
pecUvos territórios c o.lém, 

ACORDARAM no seguinte; 

Artig'O I 

Intcrpretnção 
Pnra. fins do pr~scn te Acordo c do seu Anexo, cxccto se o texto 

cspcclllcar de outra forma: 
a) o termo "n Convenção" slgntfica. a. Convcnçüo de Avio.ção 

Clvil Internacional, aberta n assinatura em Chlca~o cm 7 de de· 
zembro de 1044, c inclui qun.isqucr Anexo.'! a.dotados conforme o 
Arttgo 90 daquelo. Convenção c qualquer Emenda aos Anexos du
quelo. Convenção, de acordo com seus Artigos 90 e 04, desde que 
aqueles Anexos e Emendn.s tenho.m sido o.doto.dos por nrnbo.s ns 
Partes Contratantes; 

b) o termo "Autoridades Aeronáuticas" slgn!flca, no caso da 
República Federativa do Brasil, o Ministro da Aeronáutica, res· 
poruável por assuntos relativos iJ. Aviação Civll, ou qualquer pos· 
soa. ou organização au torlzada. a. desempenhar quaisquer funções 
presentemente cxerctdns pelo referido Ministro ou funções simi~ 
lares e, no caso da República Federal da Nigéria, o Comissário res
poruáve! por assuntos relativos à Aviação Clvll ou qualquer pessoa 
ou organização autorizada a. desempenho.r quaisquer funções pre~ 
sentementc exercidas pelo referido Comissário ou funções sim!· 
lares; 

c) o termo .. empre.sn. aérea. designada." significo. uma empreso. 
aérea que tenha sido deslgnnda e autorizada, conforme o Artigo III 
do presente Acordo; 

dl o termo "território", em relação a um Estado, signlllca n.• 
i!e:l.S terrestres e ó.guns territoriais o. ele adjacentes sob a sobera~ 
nia ou protcção do.quele Estado; 

e) o.s termos "serviço aéreo", "serviço aéreo internn.clona.l", 
"empresa nér:m" e "escalo. puro. fins não~comercin.is" têm os stgni~ 
lieados respectivamente a eles atrlbuidos no Artigo 96 da Conven
ção; e 

f) os termos "equipamento de aeronave", "estoQ'lle.S de aero~ 
nave" e ~'partes sobressalentes'' têm os slgntnco.do.s respectivo.men~ 
te a eles atribuídos no Anexo 9 da Convenção. 

Artigo n 
Direitos e Privilégios das Empresas Aéreas DeslgnadM 

I. Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contratan· 
te os direitos especificados no presente Acordo para Uns de esta· 
beleeer serviços aéreos lntorno.clonais regulares, nos roto.s especl .. 
ficadas na seção apropriada do Quadro de Rotas anexado ao pre
sente Acordo. Tais serviços e rotas não daqui' em diante chama .. 
dos "serviços acordados'' e ••rotas cspeclticada.s", respectivamente. 
A empresa aérea designada por eada Parte Contratante deverá ter, 
enquanto opern.r um serviço o.cordn.do em uma. rota. cspec1!1cada., os 
seguintes direitos: 

a) voar sem pousar através do território da outra Parte Con
tratante; 

b) fazer escalas .para fins não comerciais no dito território; e 
c) fazer escalas no diiAl território em pontos cspeclllcados para 

a rota do Quadro de Rotas do presente Acordo para tlru de desem· 
bn.rcar e embo.rcar tráfico internacional de pn.ssa.getros, ca.rga. e 
mala postal, provenientes do, ou destinados ao território da outra 
Parte Contratante. 

2. Nada do que consta do parágrafo I, deste Artigo deverá 
ser considerado para conferir à empresa aéreo. de umn. Po.rte Con
tratante o privilégio de embarcar, no território da outra Parte 
Contratante, passageiros, carga ou mala postal destinados a outro 
ponto no t.erritórlo da outra Parte Contratante. 

Artlgu m 
Designação de EmpresM AércM 

I. Onda Parte Contratante devera ter o direito de designar, 
por escrito, à outro. Parte Contratante urna. empresa. aérea., paro. 
llns de operar os serviços acordados nas rotas especillcadM. 

2. Ao receber a nounca.çíio de tnl destgna.çfi.o, a. outra Pa.rte 
Contratante deverá, de conlorrnldadc com o previsto nos parágra
fos 3 c 4 deste Artigo, conceder sem demoro à empresa aérea: dcslg· 
nada a npropriada auiAlrlzação de operação. 

a. f.:. AuiAlrldadcs Aeronáuticas de uma Parte Contratante 
poderão requerer n umn emprcsn nérea. designado. pela outra Par
Le Contrntnnte n. prova. de que e.stá. qunllt1ca.dn. para. preencher n.s 
condições prescritas no..s le1.s c 1cgulnmento.s, normlll h razoavel
mente npllcados ll operação de servlçoa aéreos internaelonals por 
L1\ls auiAlridades, cm conformidade com as prescrições da Con· 
vcnçüo. 

4. Cada Parte Contratante deverá ter o direito de recusar 
conceder n nutorizn.çüo de operaçf~.a, referida. no pnrúgrnfo 2 deste 
Artigo, ou 1mpor n:; condlçõeR que julr.nr nccc&c;;árlM no excrcfclo, 
p1~ln emprcsn aéreo. dNil!tnn.dn, dos dlrcttot~ c~p.ecitlcndos no Artigo 
Il destt! Acordo, em qunlquet~ CMO em que a dttu. Parte Contrntan-
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te nüo estc.hL convencida de qUI! tt propriedade substanclnl c o con
trole efetivo dnquel!L l!mpre:m nérc~ C.'itüo de po.';sc do. Parte Con
tro.tnntc dcsignndor;l dn emprc.sn. at!ren ou de seus nacionais. 

Artigo IV 

Vnlldndc de Certificados 
. I. Ccrtlllcndos de ncronnvcgabJ!Jdadc, cortlflcado.s de compc

tcncla c Jlccnças expedidas ou validadas por qualquer Parte Con
tro.tnnt.c, e que· não tenham cxplrn.do, deverão .ser reconbccldo.s co
mo vúlidos pela outra Po.rtc Contratante, pa.ro. fins de operar a.s 
rotas cspeciflco.dns no An~xo a. este Acordo. 

2, Cn.dn Parte Contr~tl:'.ntc se reserva a direito de rccu1uLr re
conhecer coma. vó.lldos, paro. fins de operar n.s ditas rotas sabre seu 
próprio território, ccrtl!lcndos de competência c l!ccnças cxpedldas 
nos seus próprias nnclonnls pela outro. Parte Contratante. 

Artigo V 
Rcvog~ção c Suspensão de Direitos 

I. Cada Parte Contratante deverá ter o direito de revogar 
uma autorlznçõ.a de operação ou swpendcr o exercício de direitos, 
espec!llcndos no Artigo n do presente Acordo, de uma empresa 
aérea designada pela outra Parte Contratante, ou Impor as con
dlçõcs que julgar necessárias para o exercic!o desses direitos, em 
qualquer dos seguintes casos: 

a) quando niio estiver convencido. de que a propriedade .subs
tancial e o controle efetivo daquela empresa estão de posse do. 
Parte Contratante designadora da empresa ou dos nn.c!onnis de 
tal Parte Contratante: 

b) quando a empresa aérea !altar ao cumprimento das leis e 
regulamentos da Parte Contratante que concede esses direitos; 

c) se a. empresa aéreo., de qualquer forma, deixn.r de operar 
conforme n.s condições prc.'icritns no pre&!nte Acordo. 

2, A menos que revogação imediato., suspensão ou imposição 
das condições mencionadas no parilgra!o I deste Artigo seja essen
cln.l para prevenir posteriores infrlngênetn.s de leis ou regulamen
tos, tal direito devera ser exercido, somente apôs consulta com a 
outra Parte Contratante. 

Artigo VI 
Isenção de Direitos Altandegárlos etc,. 

1, Aeronaves op.erndas em serviços lntemaciono.ls pela em
presa aérea designada de qualquer Parte Contratante, nss!m como 
seus equlpa.mcntc.s r~gula.res, suprimentos de combustíveis e lu
br!t!cantes e prov!eões de bordo Unclu!ndo aUmentos, bebidas e ta
baco), n. bordo de tais aeronaves, deverão estn.r isentos de todos os 
direitos a.lto.ndeg:irios, taxas de lnspeção e outros ónus similares, 
no chegar no território da outra Parte Contratante, com o. condi
ção de que tnis equipamentos e suprimentos permaneçam a bordo 
da aeronave até o momento em que eles são reexportados ou usados 
na parte da viagem realizada sobre aquele território. 

2. Deverão, to.mbém, estnr :Lsentos dos mesmos direitos, taxas 
e ânus, com exceçü.o dos pagamentos correspondentes oos serviços 
·prestados: 

a) provisões de bardo embarcadas no território de uma Parte 
Contratante, dentro dos l!m!tes lixados pelas autoridades da dita 
Parte Contratante e para uso a bordo de aeronave que deixe esse 
território, engnjada em serviço !nternac!onal da outra Parte Con
tratante; 

bl peças sobressalentes !ntroduz!dns no território de qualquer 
Parte Contratante para manutenção e reparos de aeronaves usa
das em serviços internacionais pela empresa aérea designada. pela 
outra Parte Contratante; 

o) combustlve!s e lubr!t!cantes destinados a suprir aeronaves 
que deixam o território, operadas em serviços lnternacionnls pela 
empresa aérea designada da outra Pnrtc Contratante, mesmo 
quando estes suprimentos silo usados na parte da v!ngem rcnUza
da sobre o território da Parte Contratante, na qual eles !oram em
barcados. 

Os mater!nls re!cr!dos nos subparágra!os a), b) e c) acima 
podem ser solicitados n permnn~er sob controle e supervisão aJ .. 
!andcgár!a. 

Artl~o vn 
Tratamento de Equipamento Resular de Bordo etc, 

o cq~!pamento regular de bordo, nss!m como os mater!n!s c 
suprimentos retldos n bordo da aeronave de qualquer Parte Con
tratante podem ser descarregados no território do outra Parte 
Contrnt~nt.e somente com a nprovnçúo dns nutorldndes nlta.ndegll. .. 
rins deste tcrrltórlo, Em tnl cnso, eles podem ser colocados so~ n 
supcrvtsflo dns dlt.ns nutoridndcs nté o momento cm que fo cm 
reexportados, 011 de outro. mnnetrn dcsco.rtndos, de n.cordo com os 
re(:'nlnmcntos nlfnndcr,úrlos. 

Artl~o VIII 
Modo de Operação 

I, Deverá haver justa e Igual oportunidade para a empreso 
aérea dcslrmadn de cada Parte Contratante para operar os ser .. 
viços acordados nas rotas espcc!!lcadns. 

2. A menos que de outra formo. acordado entre as duas em
presas aéreas designadas e sujeito às prescrições do I 4.0 deste 
Artigo, no operar os serviços acordados, n ca.pa.ctdade deverá ser 
d!vld!da Igualmente entre ns empresas aéreas das duns Pnrtcs 
Contratantes, 

3. A capacidade total a ser o!ereclda em cada rota especl!!
cnda deverá estar de acordo com a demando de trátlco, razoavel
mente antecipada. 

4. A IIm de atender às neces~idades de cresc!men to do trá
fico periódico ou tuturo nas rotas espec!t!cadas no Anexo a este 
Acordo, as empresn8 aéreas des!g~~lldas por ambas as Partes Con
tratantes deverão entrar em entendimentos relativos às condi
ções sob as qunis os serviços aéreos deverão determinar a tre
qüênc!a dos serviços e os horários. Esses entendimentos e qunis
quer modltlcações neles !ncluldas deverão ser submetidos às .Au
tori~ades Aeronáuticas das duns Partes Contratantes para apro
vaçao. 

5, Se, ou enquanto, a empresa designada de uma. Pnrtc con
tratante niio ut!Uzar o total ou parte da capacidade. a que tem dl
re!to em uma ou mais rotas, ela pode concordar em permitir que 
a empresa des!gnncta da outra Parte Contratante utlllze dita par
te de capacidade, durante um perlodo espec!!icado. Tal Acordo de
verá ser submeUdo às Autoridades Aeronáuticas· de ambas as Par
tes Contratantes, para aprovaçiio, antes de ser implementado, 

ArilroiX 

Tar!!as 
1, As tar!tas a serem cobradas pelas empresas aéreas desig

nadas de uma das Partes Contratantes, para ou do território da 
outra Parte Contratante, serão estabelecidas a nlvel.s razoáveis, 
tomando-se na devida conta todos os !atares relevantes, inclusive 
custo de operação, lucros razoáveis e as tarifas de outras empre· 
sas aéreas, 

2. As tarl!as reter!dns no § I ,0 deste Artigo, nss!m como as 
taxas por serviços de agenclamento, seriio estabelecidas mediante 
Acordo entre as empresas aéreas designadas por nrnbns as Partes 
Contratantes, cm consulta com outras empresas aéreas que ope
ram em toda a rota ou em parte dela, e, sempre que possivel, 
através do mecanismo da Associação Internacional de Transporte 
Aéreo CIATAJ pura a !lxação de tnrl!as. 

3. As tarl!ns assim acordadas deverão ser submetidas à apro
vação das Autoridades Aeronáuticas de ambas as Partes Contra
tantes pelo menos trinta (30) dias antes da data proposta ·para 
sua introdução. Em casos espec!ols, este pl':l20 poderá ser redu
zido, sujeito a acordo das re!er!dns Autoridades, 

4. Se as empresas designadas nüo obtiverem' Acordo sobre 
qualquer uma das tarifas ou se, por outras causas,· niio for pos
sivel chegar a acordo sobre uma tar!!a, em contorm!dade com o I 
2.0 deste Artigo, ou só durante os primeiros 15 (quinze) d!as do 
prazo de 3D Ctr!nta) d!ns mencionado no 1 3.0 deste Artigo, uma 
Parte Contratante not!!!cnró. a outra de sua desaprovaçiio de 
qualquer tar!!a lixada nos termos do 1 2.0 deste Artigo, ns Auto
ridades Aeronáuticas das Partes Conrtatantcs tentarão estabele
cer a tar!!a mediante acordo entre sl. 

5. Se as Autoridades Aeronáuticas não chegarem a acordo so
bre qualquer tarifa que lhes for submetida nos termos do I 3.0 
deste Arti~o. a divergência será resolvida de. con!onnidade com 
as disposições do Artigo XIn do presente Acordo. 

6, Sujeita às disposições do 1 5.0 deste Artigo, nenlmma ta
r!!a entrar.á em vigor sem a aprovação das Autoridades Aeronáu
ticas de qualquer das Partes Contratantes, 

7. As tarl!as estabelecidas de contorm!dade com o previsto 
neste Artigo vigorarão até que outras venham a ser estabelecidas: 

Art!ro x 
Informações Estat!st!cas 

As Autoridades Aeronáuticas de cada Parte Contratante dcvc
rfi.o fornecer ils Au~oridndcs A+eronó.utlcns dn outrn Pnrtc Contra
tante, a pedido desta última, !ntormações estnt!st!cas, razoavel
mente solicitadas, para t!ns de revisar a capacidade oferecida nos 
serviços acordados pela empresa des!gnnda da primeira Parte Con
tratnntc. 

Tnis lnformnçõcs dcvcrflo incluir todos os dndos ncccss{lrtos 
paro ctetcrm!nnr n qunntldndc de trnl!co transportado pela ·~
presa nércn nos serviços acorliudos, bem como n. orl~cm e o des
tino de tal trú!Jco. 
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Artigo XI 

Tmnsfcrêncln do Excesso de Rcccltn.s 

Cada Pnrte Centrntante concede à empresa aérea. designada 
da outra Parte Contratante o direito de transferir, à taxa otlcllll 
de câmbio o excesso dn.s receitas sobre ns despesas, obtido peln 
cmpresn desta última Parte, no seu território, relativo ao trans
porte de passageiros, carga. e mnln postal, sujeito a.o regulamento 
em vigor no território de cada Pnrtc Contratante. Sempre que o 
slstcmu. de pagamentos entre n.s PrD;tes Contratantes for regido 
por um acordo espec!nl, este Acordo dcvcró. ser npllcado. 

Artigo XII 

Consultas 

1. Com vistas a umn estreita colaboraçiio, llB Autoridades 
Aeronáuticas das Partes Contratantes consu!tar-sc-ão periodica
mente, para assegurarem o. implementnção do Acordo e n. execu .. 
çiio. SllBtifatór!a de suas disposições e Anexo, assim como quando 
julgarem necessó.r!o mod!tieó.-lo. 

2, Qualquer dos Partes Contratantes poderó. solicitar uma 
consulta, n qual poderá ser efctundn em reunião ou por cor
respondência e deve ró. !n!c!ar-sc no prazo de 60 (sessenta i" d!IIB, a 
partir da data da soi!Citação, a menos que ambllB ns Partes Con
tratantes concordem na prorrogo.çiio desse prazo. 

Artigo XUI 

Solução de Dlvergênc!"" 

1. As Partes Contratantes empcnhar-sc-ão para dirimir os 
divergências que possam surgir quanto à Interpretação ou à apll
cn.ção do presente Acordo e seu Anexo, através de negociações en
tre sun.s respectivas Autorldn.des Aeronáuticas. No caso de não ser 
alcançado acordo, a divergência será resolvida, por via diplomá
tica, entre os Partes .Contratantes. 

2. Caso as Partes Contratantes não cheguem o. uma. solu .. 
çúo ·da divergência, por via diplomática, qualquer Parte Contra
tante poderó tomar a decisão de denunciar o Acordo, de confor
midade com o Artigo xvm. 

Artigo XIV 
Conseqüência de Acordos Mult!Jatera!s 

o presente Acordo e seu Anexo deverão ser mod!!lcados de 
modo que suas dl.sposições no conc111cm com a entrado. cm vigor 
de quaisquer tratados mult!laterals dos quais ambos sejam Partes. 

i\rl!go XV 

Apllcaçiio da Lei Local 
1, As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos 

à entrada em seu terl'ltório, sobrcvôo de tcrrltór!o ou saída do 
mesmo, de aeronaves empregadas em serviço aéreo internnclonal, 
ou relativos à exploraçii.o e à navegação de tais aeronaves dentro 
de seu térritório, serão npl!cadas às aeronaves da empresa desig
nada pela outra Parte Contratante. 

2, Da mesma !arma, as leis, normllB e regulamentos de cada 
Pnrte Contratante, especialmente os relativos à entrada em seu 
território ou salda d~ mesmo, de passageiros, tripulações e carga 
!como se.lnm os concern·:mte.s à cntra.d::t, snidn, lmlgração, passa .. 
portes, allàndcga e quarentena) apllenr-se-ii.o aos pllBsage!ros, tri
pulações e carga de aeronaves da empresa dirigida pela outra Par
te Contratante, quando no território da primeira Parte Contra
tante. 

Artigo XVI 

Realstro do Acordo Junto it OACI 
o presente Acordo e seu Anexo e os demais atas que os modl· 

ttquem, assim como qualquer troco. de notas concernentes no Acor
do ou seu Anexo, serão registrados junto à Orgardzação do Aviação 
Civll Internacional. 

Artigo xvn 
EmcndllB 

Se qualquer dllB Partes Contratantes desejar modltlcar qual
quer chlusula do presente Acordo, Inclusivo os Quadros de Rotas, 
em o.nexo, ns mod1tlcações, se ncordndns entre as Partes Contra .. 
tnntcs c se neccsa:irlm npós n consulta previsto. no Artigo XII do 
presente Acordo, passarão n vigorar npós suo. contlrmo.çfio por 
troca de notllB, por v!n dlplomó.t!cn, 

Arlli:O XVJil 
Denúncia. 

2, Cn~n umc. dns Partes Contrnt:mtcs podcró., cm qunlquer 
tempo, notlflcnr tt outra Parte Contrntnntc o seu propósito de de .. 
nuncl_nr o presente Acordo, rnzcndo stmultnncnmcntc umn comu
nicnçao, no mesmo scnttdo, à. Orgnnlzo.c;ão de Aviação Civil Intcr
nnclonnl. O presente Acordo dc1xnrá de vigorar 12 (doze) meses 
depois ela data do recebimento da notll!cação pela outra Parte 
Contratante, snlvo se for rctlrnda, por consenso de n.mbns ns Pnr 
tes, antes, de expirar aquele prn..".O. Se nüo for ncusndo o recebi .. 
menta da not!!lcação pela Parte contratante n qual foi dirigida, 
entender-so-á recebida 14 (quatorze> dias depois de ii ter sido pela 
Organização de Aviação Civil Intemae!onlll, 

Artigo XIX 

Entrada em VIsor 
1. O presente Acordo sertl objcto de ratl!lcação pelas Parto' 

Contratantes e os instrumentos respPr.t.lvos lilf>rão trocados por ''iu. 
cl!piomtltica. 

2. O presente Acordo c seu Anexo serão npllcndos provlsorla .. 
mente a partir da data de sua assinatura c, em cnró.ter definitivo, 
na data de troca dos Instrumentos de rati!lcaçiio, 

3, Se oOS Instrumentos de rati!!eaçiio não !orem trocados no 
prazo de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, qualquer 
das Partes Contratantes poderá denunciar o presente Acordo me
diante notificação por escrito n outra Parte Contratante, no prazo 
de 12 (doze) meses. 

EM F1: DO QUE, os abaixo-assinados, devidamente autorizados 
pelos seus respectivos Governos, nsslnam o presente Acordo. 

FEITO em Bras1lla, aos dez dias do mês de janeiro de 1079, em 
dois originais, nos Idiomas português c Inglês, sendo ambos os tex
tos Igualmente autênticos, Em caso de dlscrcpãnc!a en'tre os dois 
textos, o texto cm Inglês deveril prevalecer, 

Pelo Go>·crno da República Federativa do Bras!l: Antonio F. 
Aleredo da Silveira. 

PeJo Governo Militar Federo! da República Federal da Nigéria: 
Shehu Musa. Yar'Adua. 

ANEXO 

Quadro de Rotas n,• 1 

Rotas a serem operadas pela empresa aérea designada peiJ 
ll.epública Federativa do Brasil: 

Coluna 1 Coluna 2 COluna 3 Coluna 4 

Pontos de Pontos Pontos na Pontos 
Partida Intermediários Nigéria Além 
Pontos no • Luanda Lagos ou 
Bras!l • Douala Kano 

• Hlo 11o compul86rtoa. 
2, A empresa aérea designada podo suspender qulllquer dos 

seus serviços nas rotas espec!!!cadas, 
3, FreqUência: um võo semanlll. 
4, As rotos acima podem ser operadas em qualquer d!reção, 
5. Tipo de aeronave: B-707 ou equivalente. 
6, A empresa designada terá direitos de tró.!ego de 5.• l!ber-

dade nos seguintes trechos: 
Lagos ou Kano-t.uancla--Lagos ou xano 
Lagos ou Kano-noua!a--Lagos ou Kano 
7. Cada empresa nérea designada deverá submeter seus ho

rários às autoridades aeronáuticas da outra Parte COntratante. pa
ra aprovação, pelo menos, 30 (trinta) dlllB antes da data de inicio 
do serviço programado. 

ANEXO 

Quadro de Rotas n.• 2 

Rotas o. serem operadas pela empresa aérea designada pelo 
Governo M!!!tar Federal ila República Federai da Nisérta. 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Pontos de Pontos Pontos no POlltaS 

Partido. Intermediários Brasil Além 
Pontos no. • Acrn. Rio de Janeiro 

ou 
Nigéria • Monróvln São Paulo 

1. O presente Acorde serú coneluldo por tempo !ndetlnlclo, 
<Jujclto ils disposições do pn.r(Lcrnfo 2, nbnlxo. • NAo aAo obrlsn.~r!.oe. 
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"' 
I. A empresa aérea designada pode omltlx qualquer ponto In

termediário ou além em qualquer dos vôos nas .rotas cspocl!lcadas. 
2. A empresa aérea designada pode suspender oualquer dos 

seus serviços nas rotas· especificadas. 
3. Freqüêncla: um .vôo semanal. 

4. As rotas acima podem ser operndao cm quo.lquer ólreção. 
5. ·Tipo de aeronave: B-707 ou equivalente. 
6. Cada empresa aérea designada deverá .submeter seus ho

rários às aui!Jrldndes Aeronáuticas da outra Parte Ccntratante, 
para apro\'llÇao, pelo menos 30 !trinta> .dias antes da data de Ini
cio do serviço programado. 

7. A empresa aérea designada pelo Governo ·Milltar Federo.! 
da República Federal da Nigéria terá direitos de tráfego de 5.• li
berdade entre: 

la> Rio de Janeiro ou São Paui<>-Acra e vlce-versa; 
(b) Rio de Janeiro ou São Paui<>-Monróvla e vlce-versa. 

(À .r Comissões de Retardes txleriores, de Transporles. C:omuni· 
cacões e Obras PUblicas e de Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1979 
(n• 11/79, RI Cim1r1 dos Deputodos) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Econõmlca, Clentínca 
e Ti<n!ca entre o Go•emo do Repúblico Federoll,. do Broslle o Go
mno Militar Federo! do Repúblico Federo! do Nlgórlo, ISSinodo em 
Brasnla, a 10 de jonelro de 1979, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Econõmicu, 
Científica c Técnica firmado entre o Governo da República Federativo do 
Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, crr 
Brasília, a lU de janeiro de 1979. 

Art. 2'~ Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua publi· 
caçào. 

MENSAGEM N• 90, DE 1979 
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição 
Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es· 
tado das Relações Exteriores, o tc:xto do Acordo de Cooperação Econômica, 
Científica c Técnica entre o Governo da kep6blica Federativa do Brasil c c. 
Governo Militar Federal da República Federal na Nigéria, assinado, cm 
Brasília, a lU de janeiro de 1979. 

Brasllia, 3 de abril de 1979. - Joio B. de Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCOPT/DAF-1/DAI/15/800 (846) (A56) 
DE 29 DE MARCO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADG 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Joilo Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da Rcp~blica. 

Senhor Presidente: 

Como e do conhecinlcnto de Vossa Excelência, o Acorao de Coopc· 
ração Econômica, Cientifica c Técnica entre o Brasil c Nigéria foi assinado 
cm Brasllia, ao!U de janeiro de 1979, por ocasiilo da visita oficial ao Brasil de 
Sua Excelência Ô Senhor Shchu Musa Yar'Adua, Vicc·Prcsidcntc da Ni· 
géria. 

2. O referido Acordo visa a intensificar c sistematizar a coopcraçilo 
c~;onõmica, científica c técnica entre os dois países c especifica as formas dcs-. 
sa coopcraçAo, a ser dirigida particularmente aos sctorcs de indÍlstria, agri· 
cultura, ciência c formaçào c aperfeiçoamento dos quadros profissionais c 
técnicos, 

3. Permito-me, pois, manifestar a Vossa Excelência a conveniência de 
o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, sendo para tanto neccs· 
sâria a prévia aprovaçào do Congresso Nacional, conforme os termos do ar· 
tigo 44, inciso I, da Constituiçào Federal. 

4. Nestas condiçi)cs, tenho a honra de submeter um projeto de Mcnsa· 
gcm Presidencial para que Vossa Excelência, se assim houver por bem; cnca· 
minhc o texto do Acordo anexo à aprovaç1lo do Poder Legislativo, 

Aproveito 11 oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor 
Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -R. S. Guerreiro. 

ACORDO DE COOPERAÇÀO ECONOMICA, CIENTIFICA E 
TECNICA ENTRE O GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO MILITAR FEDERAL DA REPUBLICA 
FEDERAL DA NIGERIA. 

O Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da Rcpúbli· 
cu Militar Federal da República Federal da Nigéria (doravante dcnominu· 
dos "os Portes Contratantes"), 

DESEJOSOS de promover c ampliar, cm toda a sua extensão, u coopc· 
ruçrto cconômica, cicntrlica c técnica entre os seus dois Países c, 

CIOSOS dos benefícios a serem obtidos através dessa cooperação, 
CONCORDAM no que se segue: 

Anlao I 

As Partes Contratantes cooperarão, com o apoio mútuo de cada uma, 
dentro do limite de sua copacidadc c recursos, na solução de probclmas de 
curátcr cconômico, científico c técnico, com base na eqUidade c beneficio 
mútuo, através da utilização dos mais recentes empreendimentos no campo 
da ciência c tecnologia, para o fomento do desenvolvimento cconõmico de 
seus Países, 

Anlao ii 

As áreas de cooperação consideradas no Artigo I abrangcrAo, inter alia, 
as que se seguem: 

a. implanraçilo de indústrjas; 
b organização de empreendimentos industriais conjuntos; 
c. organizução c operação de empreendimentos comerciais c técnicos 

conjuntos; 
d. inl'E'n:iirnbio de peritos c consultores, treinamento de contrapartidas; 
c. fornécimCnto de serviços de consultaria; 
f. CXpOOSãO de facilidades para )cvantamcntOS, eStUdOS geológiCOS, CS• 

tudos de viubi)jdadc, pesquisa c execução de projetas pilotos; 
g. concessão de bolsas de estudo, organização de viagens de estudo c se· 

minúrios; 

fico; 

h. organizução de exposições; 
i. intercâmbio e aquisição de concessões e"know·how" técnico e ~icntí· 

j. indústrias agroassociadas; 
k. agricultura; 
I. petróleo; 
m. qualquer outra forma de cooperação que possa ser acordada entre 

ambas as Partes Contratantc:s. 

Arllao III 

P1ríararo Primeiro: A implementação da cooperação cconom1ca. 
cicndfica c técnica cm projetas maiores, considerados no Artigo 11, sc:rà dis· 
posta sob programas, acordos c contratos separados, a serem concluldos pc· 
las autoridades competentes das duas Partes Contratantes.·. 

Paríararo Staunclo: As empresas de ambas as Partes Contratantes são 
livres para tomar parte cm ofertas, de forma 11 implementar os projetas esta· 
bclccidos pelo presente Acordo. 

Anlao IV 

O envio de peritos, consultores e demais recursos humanos, pelo Govcr· 
no do Brasil, sob o presente Acordo, por rcquisiçilo do Governo da Repúbli· 
ca Federal da Nigéria, para preencher lacunas existentes na Nigéria, será rc· 
gido por um protocolo separado a ser conclu{do entre 'as autoridades compc· 
tentes de ambos os pa(scs. 

Anlao v 
Poríaralo Primeiro: O Governo Militar Federal da República Federal 

da Nigéria, pelo presente, designa o Ministério Federal para o Desenvolvi· 
menta Económico, c o Governo do Brasil, pelo presente, dCsigna o Minis· 
tério das Relações Exteriores como os órgãos adequados ao propósito de im· 
plemcntar este Acordo c outros assuntos a ele relacionados. 

Paríaralo Squodo: Cada ama das Partes Contratantes tcrll o direito de 
designar, por escrito, a qualquer época, qualquer outra instituiçào, organi· 
zuçi\o ou Ministério para substituir qualquer daqueles, anteriormente dcsig· 
nados, no parágrafo precedente, 

Anlao VI 

PanS&raro l'rlmrlro: Qualquer pessoa, atunndo sob a autoridade de 
uma Porte Contrutnntc, no cumprimento de qualquer obriguçho no tcrri· 
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tório da outra Parte Contratante, sob o presente Acordo, ou sob quaisquer 
protocolos, contratos oU acordos feitos no âmbito do mesmo, deverá rcstrin· 
gir suas atividadcs, no mencionado território, estritamente aos assuntos rela· 
clonados ao Acordo, protocolos, convênios, contratos ou acordos c observa
rá as leis c regulamentos cm. vigor no pafs anfitrião. \ 

Parí&rafo Sesundo: Peritos ou outras pessoas designadas por uma Par· 
te Contra tente para desempenhar funções no território da outra Parte Con· 
trante, sob o presente AcordQ, assim o farào, mediante consulta à outra Par· 
te Contratante ou a pessoas ou instituições ilomcndas pela mesma. Tais pcri· 
tos ou pessoas concordarão 'com todas as exigências formuladas pela outra 
Parte Contratante de forma adequada à natureza de suas funções. 

Artlao VIl 

Parísrafo Primeiro: Quaisquer equipes de supervisão, peritos, técnicos, 
missões de pesquisa, engenheiros consultores c outros, pertencentes a uma 
.Paric Contratante, que tenham desempenhado quaisquer estudos ou super
'visão no território da outra Parte Contratante, sob o p~esente Acordo. prepa
rarão relatórios sobre o seu trabalho c fornecerão cópias dos mesmos à outra 
Parte Contratante. 

Parí&rdo Sepndo: Cada uma das Partes Contratantes se compromete 
a manter, confidencialmente, quaisquer documentos, informações ou dados 
recebidos ou de outra forma obtidos, no processo de implementação do pre· 
sente Acordo e não fornecerá tais documentos ou cópias dos mesmos a ter·· 
cciros, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra Parte Contratante. 

Artlao VIII 

Quaisquer assuntos relacionados com a implementação do presente 
Acordo serão reFeridos à Comissão Mista de Coordenação Formada pelas 

1duas Partes Contratantes. 

Artlao IX 

As Partes Contratantes do presente Acordo cnvidarilo esforços para re
solver quaisquer problemas, disputas ou divergências entre as mesmas c rela
cionadas com o presente Acordo, através de negociações mútuas. 

Artlao X 

Parágrafo Primeiro: O presente Acordo entrará cm vigor, provisoria
mente, na data da assinatura do mesmo c, definitivamente, na data da troca 
de notas, confirmando sua ratificação pelos respectivos Governos, de acordo 
com os procedimentos constitucionais de cada uma das Partes Contratantes, 
c permanecerá cm vigor por um pcriodo de cinco anos, a partir da data cm 
que se realizar a troca de notas. 

Par,araro Squndo: O presente Acordo ser~ prorrogado, automatica· 
mente, por pcrfodos adicionais de um ano, a menos que uma das Partes noti
fique a outra de sua decisilo de denunciar o Acordo, noventa dias antes da 
data do término de cada pcrlodo de um ano. 

Pu,anro Terceiro: Ao. tcrmfnimo ou denúncia do presente Acordo, 
suas disposições c as disposições de quaisquer protocolos, contratos ou acor· 
dos qn separado, feitos cm decorrência deste, continuarllo a reger q~aisqucr 
projetas c obrigações ainda cm vigor, assumidos ou decorrentes do mesmo. 
Tais obrigações ou projetas. pr~sseguirào até seu término. 

EM FEDO QUE, os abaixas assinados, devidamente autorizados pelos 
seus respectivos Governos, firmam o presente Acordo. . . 

FEITO cm Brasllia, aos dez dias do més de janeiro de 1979, cm doiS Ofl· 

ginais, nos idiomas português c inglês, sendo ambos os textos igualmente au· 
tênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio F. Azerodo da 
Slhelra. 

Pelo Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria: Shehu 
Muu Yar'Adua. 

(Às Comissõts de Relarõts Exttrlom, de Economia e de Edu· 
ca('ào t Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre 11 mesa, requerimento que será lido pelo Sr. IV·Sccrct6rio, 

E lido t' aprm•ado o .u•guimt 

REQUERIMENTO N• 210, IJF. 1979 

Nos termos do nrt. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de ln· 
tcrstkio c préviu distribuiçilo de uvuslsos puru o Projeto de Lei da Cl1muru n9 

27, de 1979 (n• 4.701/78, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de 
cargos na Secretaria do Tribunnl Regional Eleitoral do Piou(, c dll outras 
providências, u fim de que figure na Ordem do Diu da sessão seguinte. 

Saiu das Sessões, 21 de junho de 1979.- HeiYidlo Nunei. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, • ma· 
téria a que se refere figurará nu Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, comunicação que scr6 lida pelO' Sr. l•·Sccrctârio. 

t lida a seguinte: 

Em 21 de junho de 1979 

Senhor Presidente: 

De acordo com a propoccionulidadc das Comissões Permanentes, co· 
munico a Vossa Excelência que, tendo a ARBNA, de momento, dez 
membros titulares na Comissão de Finanças, esta Liderança deliberou pro
por o nome do Senhor Senador José Guiomard para Suplente da referida 
Comissão, cfctuando·sc,assim, sua transferência, 11 fim de rcs)'eitarmoS tal 
proporcionalidade. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos 
de estima c elevada consideração, - Jarbas Pasurlnho, Lfdcr da Maioria. 

da. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Será Feita a transFcréncia solicita· 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à 

ORDEM. DO DIA 
llem I: 

Discussão, cm turno úncio, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 17, de 1976, de autoria do Senador Nelson Carneiro, alterando o 
Decreto Legislativo n• 96, de 1975, que dispõe sobre o pcc61io par
lamentar, tendo 

PARECERES, sob n•s 251 c 252, de 1979, das Comissões: 
-de Constltulçio • Justiça, pela constitucionalidade cjuridi

cidade c, no "mérito, favorável, com emenda que apresenta de n• I· 
CCJ; c 

- Comluio Dlrelora, Favorável ao projeto c à emenda da Co-
missão de Constituição 'c Justiça. 

Em discussão o projclo c a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto sem prcjulzo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. · 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Dccrcto Legislativo 
n• 5; de 1979 (n• 3/79, na Câmara dos Deputados), que ratifica o 

texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil c o Governo da República da Guiné-Bissau, celebra
do cm Brasllia, a 18 de maio de 1978, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 272 c 273, de 1979, 
das Comissões: 

- do Relações Exteriores; c 
- do Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A m~téria vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRF.SIIJENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria'constantc da 
Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, reduções linuis dos Projetas de Decreto Legislativo n's 
17/76 c 5/79, aprovados na Ordem do Dia du presente sessão c que, nos ler· 
mos do purágrufo único do urtigo 355 do Regimento Interno, se nUa houver 
objcçào do Plcn!Jrio, scri1o lidas pelo Sr. Jt.Sccrct(ario. (Pausa.) 
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Sàn lida!i a,ç st'gulnte.r: 

PARECER N• 306, DE 1979 
Do Comlssio de Redoçiio 

Redoçiio final do Projeto de Decreto Lesl•latho n• 17, de 1976. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 17, de 1976, que altera o Decreto Legislativo nv 96, de 1975, que dispõe 
sobre o pecúlio parlamentar. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Saldanha Derzl, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 306, DE 1979 

Redação final do Projeto de Decreto Les1•1otho n• 17, de 1976. 

Faço saber que o Congresso NncionaJ aprovou, c cu, 
---• Presidente do Senado Federal, nos tC\-mos do art. 52, inciso 30, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DF. 1979 

Altera o Decreto Lealslallvo nll96, de 1975, que dispõe sobre o 
pecúlio parlamenlar. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. Jll Dé·sc ao artigo Jll do Decreto Legislativo n\'196, de 14 de no· 
vembro de 1975, a seguinte redaçào: 

"Art. 111 Aos beneficiários do parlamentar falecido no 
exercício do mandato, bem como àquele que for afasJado do man· 
dato por motivo alheio à sua vontade, o Instituto de Previdência 
dos Congressistas (IPC) pagará um pecúlio formado pelo desconto 
de duas (2) diárias de cada membro do Congresso Nacional. 

§ 111 O desconto a que se refere este artigo cfctivar-sc-á nu 
folha de pagamento seguinte à ocorrência que deu origem ao be~ 
ncfício. 
§ 211 Havendo mais de uma ocorrência, far·sc-ilo os descontos nos 
meses subseqUentes." 

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua publi· 
caçào, revogada as disposições cm contrârio. 

PARECER N• 307, DE 1979 
Da Coml .. lo de Redoçio 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1979 
(n• 3, de 1979, na Cãmoro dos Deputados). 

Relalor: Senador Dirceu Cardo10 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• S, de 1979 (n9 3, de 1979, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Comercial entre o Governo da Rcpúblicq Federativa do Brasil c 
o Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado cm Br~sllia a 18 de 
maio de 1978, csclarecendo haver sido feita a alleração proposta pela Comis
são de Relações Exteriores. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1979.- Adalberto Seno, Presidente 
- Dlmu CardOtO, Relator - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 307, DE 1979 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1979 
(n• 3, de 1979, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, du Constituiçilo, e cu, , Presidente do Sena· 
do Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• • DE 197'1 

Aprova o texto do Acordo Conu~rclal entre o Governo di\ Re. 
pública Federativa do Brasil e o Governo da Rop1lhllcu do Guiné· 
Rlssau, cclcbrudo cm Druslll11 11•1R tiP. mu.ln de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' 1: uprovudo o texto do Acordo Comcrciul entre" Gt)Vt.:rno du 
Rcpúblicu Federutivu do Brusil c o Governo du Rcpúblicu du Guiné·Bis:,au, 
celebrudo cm Oruslliu u I M de rr.uin de I 97H. 

Art. 29 Este Decreto LcgislutiVl) entra em vigor nu dutu de suu publi
cat.;iHl, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As reduções finais lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9.Secrctfuio. 

Sào lidos e aprovados os seguimes: 

REQUERIMENTO N• %11, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão c votação, da rcduçlio final do Projeto 
de Decreto Legislativo n•l7, de 1976, 

Sola das Sessões, 21 de junho de 1979. - Gostio MUller. 

REQUERIMENTO N• li%, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, pàra imediata discussão c votação, da redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• S, de 1979. 

Sala das Sessões, 2t de junho de 1979. - Gastio MUller. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna) - Aprovados os requerimentos, 
passa-se à imediata apreciação das reduções finais anteriormente lidas. 

Em discUssão u rcdncão final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
17 j76. (Pausa.) 

Não havendo quem queiru discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai a Câmara dos Deputados. 

O SR. PRFSIDF.NTF. (Luiz Viana) - Vai-se passar, agora, à apre· 
ciação da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' S/79. 

Em discussão a rcdação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai a promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os Srs. Senadores Nelson Car
neiro c Franco Montara enviaram à Mesa projetas cuja tramitação, de acor
do com o disposto no art. 259, item lll,letra a, do Regimento Interno, deve 
ter inrcio na Hora do Expediente, 

As proposições serão anunciadas na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão ordinária 
a seguinte • 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1979 
(Matéria cm regime de urgência - art. 371, c, do Regimento Interno) 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 28, de 1979 
(n• S.76Sj78, nu Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
público, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de 
Barcarena - CODEBAR, c dâ outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Economia, de Minas e 
Energia, de Assuntos Regionais c de. Finanças.) 

-l-

Discussão, cm turno único (apreciação preliminar da juridicidadc, nos 
termos do urt. 296 do Regimento Interno, do Projeto de Lei da Câmara n~' 3, 
de 1976 (n• 101/71, nu Casa de origem), que regula a responsabilidade civil 
dus empresas de ônibus no trunsportc de passageiros, tendo 

PARECER, sob n• 244, de 1979, du Comissão: 
-de Consthulçüo e Justiça (exume solicitudo pelas Comissões de Eco~ 

nomiu c de Finunçus), pela injuridicidude, com voto vencido, em separado, 
do Senudor Frnnco Montara e voto vencido do Senador Uznro Burbozu, 
vot:mdo contru o mérito o Senador Helvldio Nunes, 

-3-

Discussi'lo, em primeiro turno, do Projeto de Lei du Câmura n~' 27, de 
1979 {n1'4.701j7S, na Casa de origem), de uutoria do Tribunul Superior Elci· 
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torul, que dispõe sobre a criação de cargos nu Secretaria do Tribunal Regio
n:al Eleitoral do Piauí, e dú outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 304 elOS, de 1979, das Com is-
sõcs: 

-de Serviço Publico Cl'll; c 
- de Flnunças. 

-4-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado""' 106, de 
1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o artigo 134, inciso 11, do Códi
go Civil Brasileiro, tendo 

PARECER, sob n• 237, de 1979, da Comissão: 
-de Constilulçio c Justlca, pela constitucionalidaQe c juridicidadc c, 

no mérito, favorável. 
-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~? 60, de 
1976, do Senador Orestes Quércia, que dá nova redução ao urtigo 450 do 
Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Traba
lho), tendo 

PARECERES, sob n•s 259 a 261, de 1979, das Comissões: 
-de Consthulcão e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc c, 

quanto ao mérito, favorável; 
-de L<glslação Social, favorável; c 
-de Finanças, favorável. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona· 
I idade c juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro· 
jcto de Lei do Senado n• 88, de 1979, do Senador Agenor Maria, que acres· 
conta dispositivo à Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, determinando o 
cômputo cm dobro das horas extras, para efeito de aposentadoria por tempo 
de serviço, tendo 

PARECER, sob n• 277, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e 'Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade, 

-7-
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona· 

lidado, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado nll 95, de 1979, do Senador Franco Montare, que elimina desigual
dade de tratamento no cálculo da complementação da aposentadoria dos 
ferroviários, tendo 

PARECER. sob n• 234, de 1979, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci· 

do, cm separado, do Senador Cunha Lima c voto vencido dos Senadores 
Tancrcdo Neves, Hugo Ramos c Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Lu.z Viana) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, MAURO BENE· 
VIDES NA SESSÃO DE 20-6-79 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE: 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para discutir o projeto.) 
- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O item 9 da pauta da presente scssho ordinúria consubstancia, sem 
dúvida, matéria da maior importância para o desenvolvimento do País. 
Recorde-se que esse projeto de lei, já aprovado pela Câmara dos Deputados, 
teve sua origem cm um trabalho meticuloso, levado a efeito, ainda ao tempo 
du passuda ndministraçào, por representantes de quatro pastas ministeriais, 
c mais por todas as Superintendências de Desenvolvimento e órgãos como o 
DNOCS, a CODEVASF e o Departamento Nacional de Obras eSaneamen· 
to, 

Procurou-se onglobar, em um único diploma legal, toda a legislação 
existente sobre irrigação, uso de solo, desapropriação, utilização da água, 
enfim, matéri:1s indiscutivelmente comple~~:as e que o Poder Executivo pre· 
tendeu unificnr na proposição ora objeto de discussão nesta Casa Legislnti· 
VIL 

Ao ser distribuídn a mntériu, no nmhito dn Comissl'lo de Finunçus, Sr. 
Presidente c Srs. Senndnres, fui distinguido com u designaçl\o paru relut6·1a, 
por parte tlo eminente Presidente duqucle órgão técnico, o Senudor Cunhn 
Lima. 

E e.aminando o projeto governamental, dentro daqueles ângulos da 
competência cspecflicu da Comissão de Finanças, procuramos exutamente 
cnfocar o aspecto relacionado com a concessão de incentivos à irrigação pri· 
vadu, c, além disso, as implicações pertinentes às dcsupropriuções pura utili· 
dadc pública- essas desapropriações que se têm constiturdo, ao longo dos 
tempos, como o "calcanhar ~c Aquiles" do Poder Executivo Federal. 

No que diz respeito aos incentivos, Sr. Presidente, é certo que a propo· 
siçào apenas c~~:terna a boa vontade da União cm auxiliar aqueles proprie· 
tá rios que se dispuserem, a cumprir programas irrigacionistas. Mas, os dispo· 
sitivos constantes do projeto são tímidos, são pálidos e ténues, porque nem 
sequer há indicação expressa das fontes através das quais serão concedidos 
os incentivos àqueles que desejarem se beneficiar dos mesmos. 

Quando se discutia a matéria, na mencionada Comissão afirmei, em res
posta a alguns dos eminentes Senadores que me interpelaram, naquela oca· 
sião, que reconhecia a boa vontade do Governo em definir o seu propósito 
de inccrltivar a irrigação, mas que, objetivamente, diante daquela matéria, 
nbs ape"nas constatávamos essa mera disposição c nada mais que pudesse 
configurá-la como esplêndida realidade, 

No que se relaciona com as desapropriações, tecemos também as nossas 
críticas c até nos inclinamos a emendar a proposição no seu texto original, 
para que destacássemos a obrigatoriedade do reajustamento periódico das 
tabelas de preço para pagamento das aludidas desapropriações. 

Sabemos, por exemplo - c no meu Estado este fato se repete seguida· 
mente nu e~~:ccução dos vários projetas a cargo·do DNOCS- que a grande 
rcação dos proprietários rurais, aos programas de irrigação levados a ercito 
pelo Governo, assenta-se na circunstância de as desapropriações não serem 
pagas dentro de tabelas reconhecidamente humanas c reais. 

No projeto Morada Nova, Sr. Presidente, que é apresentado, c com 
muita razão, como um cartão de visita dos programas de irrigação sob ares
ponsabilidade do DNOCS, ergueu-se um clamor público, exatamentc, por· 
que a~ indcnizações pagas longes estavam de corresponder ao preço real das 
propriedades, sem que isso se constituísse cm culpa ou responsabilidade da· 
quclcs que dirigiram nos últimos anos o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas, no caso o eminente Senador 'José Lins de Albuquerque, o 
atual Di reter José Osvaldo Pontes, indiscutivelmente homens J(Jcidos c capa· 
zes, mas que se dcrrontavam com essas di~culdadcs de ordem legal, para pa· 
gar as indcnizações por um justo preço que correspondesse às expectativas 
dos homens do campo, atingidos nos seus im6veis rurais. 

O Sr. Morcos Freire (MDB- PE)- Permite V, Ex• um aparte, nobre 
Senador Mauro Bcnevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso prazer. 
nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marco• Freire (MDB- PE)- Senador Mauro Benevides, esse 
problema da irrigação n·o Nordeste é daqueles que, às vezes, causam d6, não 
apenas em relação a promessas, a metas, a objetivos que muitas vezes foram 
traçados por vários órgãos públicos c que nUa são realizados; fica-se sempre 
a meio de caminho, fica-se sempre nos acenos promissores, a despertar espc· 
ranças c a frustrar expectativas. Por outro lado, h6. esse aspecto a que V. Ex• 
esta se referindo, das indenizações. Quando se fala em irrigação no Nordeste 
i: natural que todos nós nos enchamos assim de alegria, porque, realmente, 
com a extensão de !Itens secas. que temos, a irrigação muito poderll nos aju
dar. Tc~as lutado, ao longo de nossa vida pública, por um programa real
mente c~~: tensivo de irrigação. No entanto, jll se diz que na teoria é umu coisa 
c na prá\ica é outra, ela tem-se dado ainda cm moldes elitistas e até mesmo 
conccntracianistas de renda, O que se tem constatado é que a cada plano de 
irrigação, a cada projeto que se implanta, há como que um en~~:otamento de 
pequenos c médios agricultores, que muitas vezes nem ficaram com irrigação 
que veio c nem sequer com u terra seca que tinham, c recebem, muitas vezes, 
indcnizuçàes irrisórias que ni\o vai permitir sequer eles terem o padrão de 
vida anterior, que era prtcúrio, mas de qualquer forma era um pedaço de ter· 
ra deles, quando ni\o se tratu de simples posseiros, urrcndatllrios ou parcei
ros que, portanto, não tinham a terra propriamente dita e que apenas traba· 
lhavum nu tcrru, com benfeitorius, c que, muitas vezes, silo escorraçados do 
local que cru a sua oficina de trubalho. Portanto, é bom que V. Ex• traga à 
bailu esse problema cspccflico dus indenizuçàcs, porque freqUêntemcntc o 
Poder Público, quando procuru rculizar c até inuugurur certos projetas, mui
tus vezes, sucrincu o uspccto hurnuno c social du coisa, sem usscgurur, pelo 
menos, o mrnimo que seriu de se csperur, que era o preço justo rtquelcs que 
nào serão benenciudos pelos projetas de irriguçi\o, 



Junho dr 1979 DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Srxla-fdn 21 1901 

O SR. MAURO RF.NEVIDES (MDB- CE)- Muito obrigodo n V. 
Ex•, Senador Marcos Freire, por sua lúcida intervenção, calcada na expe
riência recolhida, como homem do Nordeste, ao ensejo das desapropriações 
levadas a efeito em seu Estudo c nus outras Unidades federadas da nossa re
gião. E posso informar também u V. Ex•, nobre Senador, que respaldos nas 
tubclas de pagamento estabelecidas pelo DNOCS, aluam os Estados e os 
municfpios da nossa áreu territorial. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO RENEVJOES (MDB- CE)- Então, os tabelas de 
preço do DNOCS servem de modelo, de paradigma, para que o governo do 
Estado do Ceará, por exemplo, pague indeniznçÕt:5 como as do municfpio de 
Pacatuba, onde ii Companhia de Águas renliza dc:supropriaçõcs para a cons
truç:lo oe adutorus, sobressalentes que irão alimentar o abastecimento de 
Fortaleza. 

O Sr. Dlnurte Mariz (ARENA- RN)- V, Ex• estfl ferindo um assun
to do maior interesse para a nossa região. Inegavelmente, tivemos, no 
passado, uma desumanidade, como bem está destacando V. Ex• no seu 
oportuno discurso, cm relação às desapropriações no Nordeste. Antigumen· 
te: o proprietário quase que não tinha o direito de defender os seus interesses, 
Chegava o representante do DNOCS c comunicava que o seu terreno seria 
desapropriado c a indenização correspondente seria x. Gente do interior, que 
nem sabiu procurar advogados, eles tinham que receber aquilo, como num 
caso cm que tive oportunidade de interferir, de um açude no Município de 
São João do Sabugi, no meu Estado, em que talvez há mais de vinte anos 
fora construído o açude e ainda não tinham pago as desapropriações. Pes
soas que tinham recursos, viram as suas terras cobertas e ficaram para rec:!
bcr indenização depois de muitos •mos. Com o Governo Revolucionário, 
apelei para o Sr. Ministro c S. Ex• mandou atualizar as desapropriações e 
efetivumente pagou. Noutra ocasião, num simpósio cm Fortaleza, no Estado 
de V, Ex•, simpósio, se não estou enganado, presidido pelo nosso colega Jo
sé Lins, quando S. Ex• era presidente ou diretor do DNOCS, tive oportuni
dade de mostrar a incoerência c a injustiça flagrante que era desapropriar a 
faixa úmida, ficando o proprietário com a faixa seca, que não tinha serventia 
alguma, porque nem águÍl ele podia ter, pois a faixa úmida estava desapro
priada, par um preço mínimo, e a outra não interessava ao Governo e muito 
menos ao proprietário. Como sabe V, Ex•. no nosso sertão só tem valor 
aquela terra que guarda um pouco de umidade, onde se faz agricultura, pois 
o resto é um tabuleiro sem v<alor. O Governo procurou corrigir essa dis
torçiío mandando dasapropriar também a faix.a seca. Todos nós devemos 
juntar es(orços para defender os ínteresses do sertanejo que, em muitas oca
siões, nito tem recursos para defender os seus direitos, não tem como constia 
tu ir advogado c muito menos orientação para que isso se faça. Acho que o 
pronunciamento de V. Ex• é oportuno e tenho a certeza de que o Governo, 
hoje, é sensfvel a que essas desapropriações sejam feitas com absoluta cor· 
reção c justiça. V. Ex• tem toda razão em ferir esse assunto. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Agradeço a V, Ex•, 
nobre Senador Dinarte Mariz, pela solidariedade que: empresta aos conceitos 
que venho cxpendendo neste instante, u propósito do Plano Nacional de Irri
gaçoo. 

De fato, há necessidade de o Governo estabelecer tabelas de preço, com 
revisão periódica, a fim de que não se repilam, por este Pafs inteiro, c nota
da mente cm nossa região, aquelas situações constrangedoras e vexatórias 
para o Poder Público, quando os proprietârios rurais, atingidos pelas medi
das expropria ti v as, reclamam um preço justo c humano para a entrega de 
seus respectivos sitias e fazendas. 

Quando discutfamos a matéria, na Comissão de Finanças c, agora, 
quando o fazemos aqui no plenário, queremos cxatamcnte chamar a atenção 
do Sr. Ministro do Interior, Mfirio Andrcazza, que vai ficar incumbido de 
executar u polftica irrigacionistu do Pais, pura c:sse problema,- crucial, qu" 
atinge proprietários rurais de nossa terra. As indcnizaçõcs pagas pela Uni3o 
longe estilo 'de corresponder aos anseios legítimos dos detentores daquelas 
propriedudcs. Que S. Ex•- já que não nos foi possfvcl fazer, em emenda ao 
próprio projeto que agora votamos- estabeleça, através de um ato normaa 
tivo, como obrigução inarrcdávcl, essa revisão periódica das tabelas para pa
gamento dus indenizuções. 

O Sr. Nelson Curnolrn (MDD - RJ) - Permite V. Ex• um npurte? 

O SR. M,\l/RO RENEVJl>ES (MDD - CE)- Com todo pruzer, 
nobre Scnullor Ndson Curndm. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- O projeto se refere, especifica· 
mente, à polftica nucional de irrigação. Mas o problema que V. Ex• aborda 
não se restringe apen:1s /1 área rural; também abrange a área urbana, num 
dos seus aspectos mais graves: é que o Governo declara de utilidade p6blica, 
pura des:1propriuçüo, algum trecho de estrada, algum imóvel, algum bem c 
tem pralo longo pura tornar realidade essa desapropriação c, muitas vezes, 
depois desiste da desapropriação. Durante esse período, o proprietário ficu 
com o seu bem fora de comércio, com grandes prejuízos. Embora o projeto 
se refira U politica de irrigaçüo, no seu art. 28 fala, entretanto, na dcclaraçZ10 
de utilid;Jde públicu ou interesse social das áreas de desapropriação. O 
problema deve existir na Lona rural porque existe intensamente nu zona ur· 
bana. ê um aspecto que cu queria colocar no discurso de V. Ex• 

O SR. MAURO DENEVIDES (MDB-CE)- Muito groto, nobre Se· 
nadar Nelson Carneiro, que aprecia realmente essa matéria por um enfoquc 
novo que merecia de fato ser realçado nesta oportunidade, 

Mas,~ indiscutível, Sr. Presidente, que esse projeto trará inovações da 
maior importáncia para o desenvolvimento do País. Por isso é que nós, da 
Oposição, não regateamos aplausos à iniciativa do Poder Executivo, mas 
não podemos deixar de oferecer esses embargos, para os quais reclamamos a 
devidu atenção do Sr. Ministro do Interior. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cordoso (MDB- ES)- Senador Mauro Benevides, não 
vou entrar na essência do projeto, mas quero fazer uma ligeira observação de 
um homem c de um brasileiro que tem acompanhado a polftica de irrigação 
do País, há muitos anos, Vejo que no Nordeste a grande corda potâmica que 
vai fornecer recursos hídricos para irrigação chama-se Rio São Fruncisco, E 
noto que, sangrado ali, sangrado aqui, sangrado acolá, com o projeto dos 
desvios de suas úguas para abastecer um rio também no Piau{, quero crer que 
dentro de poucos anos o Rio São Francisco deve ser um rio de irrigõlçào. 
Porque a grande caixa d'água que ele tem aqui no Sul. cm Minas Gerais, 
também está secando. Ele que fornece recursos hídricos para esses planos de 
irrigação de todo o Nordeste, ncccssariíssimos, vai se tornar um rio que vai 
alimentar apenas as bacias de irrigação e não as bacias que fornecerão âgua 
às grandes hidrel~tricas no seu curso. Então eu, como brasileiro, como ob
servador, como um ledor desses assuntos, fico um pouco arrepiado cm saber 
que vai ser tão sangrado o nosso São Francisco e que no fim ele não possa 
mais abastecer suficientemente nem Sobradinho e nem Paulo Afonso. Serâ 
um rio de irrigação, Mas prestar~ um relevant!ssimo serviço ao sistema de ir
rigação do Nordeste. f: a observação que eu desejava fazer. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato o V, Ex•, 
nobre Senudor Dirceu Cardoso, homem estudioso da problemática b.rasilci· 
ra que faz essa advertência aos poderes públicos c às autoridades constitui a 
das para que se debrucem em relação ao aproveitamento adequado do po
tencial hídrico do Rio São Francisco. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - Permite V. Exl? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE)- Com todo prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- A observação feita pelo ilustre Se· 
nadar Dirceu Cardoso tem todn procedência. Tem tanta procedência, c cu 
partilho dessa preocupação, que uma das minhas dezesscis emendas aprcscn
tudas nu Comissão de Economiu1 renctia exatamente uma linha de raciocínio 
que levava à necessidade de um órgão único para controlar a utilização de á
guas, fosse parn irrigação, fosse para hidrelétricas, fosse para o que fosse. In
felizmente, esta emenda, como inúmeras outras, foi rejeitada. Terei oportu· 
nidude, posteriormente, discutindo este projeto, de chamar a ntençii.o para 
esse aspecto, lcvuntado pelo Senador Dirceu Cardoso, que julgo da maior 
importUnei~. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)·- Muito grato u V. Ex•, 
nobre Senador Marcos Freire, e vamos aguardnr a oportunidade em que V. 
Ex• oCupará a tribuna para discutir o projeto e defender aquelas emendas 
que, no entender de V, Ex•, são indispensáveis pura aperfeiçoar o texto erigi
nu\ enviado pelo Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Gubriel Hermes)- Lembro uo nobre Senudor 
~lUC a tempo de V, Ext jlt está esgotudo, 

O SR. MAURO DENEVIDES (MDB- CE)- Concluirei, Sr. Presi· 
dente, deixunllo uqui expressa m:ssas considerações a nossa coluboruçào un 
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projeto govc:rnamcnt~l que: estabelece normas para o Plano Nacional de Ir· 
rigação. Que o Sr. Minbtro dolnlt:rior, atento a esses dois aspectos que aqui 
procuramos suscit;.lr, promova, através de a tos normativos, esta pcriodicida· 
de obrigatória da n:visr\0 das tabelas de preços pum as desapropriações. E, 
mais do qut: isso, :llnlvés de iJUtro projeto, indique explicitamente aquc:lus 
fontes de recursos que garantirão a concessão de incentivos à irrigação priva· 
da. 

Eram essas as considerações que:, como homem do Nordeste, senti-me 
obrigado :1 tc:cer na tribunu, no instante em que: se aprecia matêria da maior 
rclevància pma o desenvolvimento da agricultura no País. (Muito bem!} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, MARCOS FREI· 
RENA SESSÃO DE2!J.6·79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Para discutir o projeto.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sou um homem do Nordeste, Cheguei ao Congresso Nacional no início 
de 1971, Conheci, de perto, o drama de uma região que, de um milhão c 600 
rnil quilómetros quadrados de área, tem 2/3 sujeito!: à seca, constituindo, 
c:xatamente, o chamado Polígono das Secas. 

Por isso, Sr. Presidente, já naquele primeiro ano de mandato legislati· 
vo, eu, insistemente, tratava dos problemas da minha região c, especifica· 
mente. do problema da irrigação nordestina, de açudes rei tos anteriormente 
com capacidade de milhões ou até de bilhões de metros cúbicos de âgua ar· 
mazenada, mas que, no entanto, não apresentavam irrigação alguma. 

Lembrava, na época, o açude de Corcmas c o de São Gonçalo, na Para[· 
ba, bem como o de Poço da Cruz, cm Pernambuco, este com mais de SOO mi· 
lhões de metros cúbicos de água, o qual, quando me elegi Deputado, não ti· 
nha sequer um metro de irrigação rcita. 

Promessas sempre houve muitas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, O 
Nordeste, talvez pudesse dizer-se, vive de teimoso que é, ou, quando nada, 
das promessas que lhe fazem. Isso aplica·sc perfeitamente à irrigação, Não 
foram poucos os estudos, os planos, as afirmações, inclusive, dos ilustres Su
perintendentes da SUDENE, estabelecendo metas de áreas que deveriam ser 
irrigadas. 

Recordo-me, se não me engano, do conhecido antecessor, não o imedia
to, do Senador José Lins, o General Tácito de Oliveira. Eu nem tinha man· 
dato parlamentar nessa época, era um mero estudioso c observador dos 
problemas do Nordeste, mas lembro-me de declarações que ele rcz num 6r· 
gão de propaganda: "A SUDENE Informa", Que beleza! O Nordeste que ti· 
nha, na época, 5 mil ou 8 mil hectares irrigados, apresentava, para o final de 
sua gestão, a meta de 134 mil hectares a serem irrigados. Era o General que 
ralava, era o Suprintendcnte, era o representante do órgão. 

Ele saiu posteriormente do cargo c praticamente nada foi feito. Ao Jon· 
go do tempo, foram implementados apenas alguns projetas, modelos experi· 
mentais, iminentemente elitistas, que nada têm que haver com a solução de 
irrigação do Nordeste, que tem que ser feita cm outras bases, extcnsivamen· 
te, tentando enfrentar o problema social, c não somente o essencialmente 
econômico. 

Sr. Presidente, por isto é que nesse projeto do Executivo, que aqui veio, 
cu tive a bonomia, a paciê:ncia, c, talvez, aquela esperança de tentar colubo· 
rar, de influenciar ern alguma coisa, não contra o projeto- o meu parecer, 
inclusive, como Relator da Comissão de Economia, foi a ravor do projeto
mas de aperreiçoá-lo. Acho que, realmente, era neccssltrio um disciplinamcn· 
to, a lixaçiio de diretrizes, o estabelecimento de uma politica nacional de irri· 
gnçiio. Mas, homem vivido, que sempre ouve os reclamos do seu povo, que 
conversa com os agricultores - os homens tão mal recompensados na sua 
atividade agr[cola- cu ousei apresentar 16 emendas, nu Comissão de Eco· 
no mia, a esse projeto que vinha, por uss_im dizer, 'como Um "rolo compres· 
.~or", passando nu Câmara dos Deputados; c nprovndo unanimemente em 
todus as suas Comissões Técnicas. 

Dispus-me a estudar o projeto, com olhos de nordestino - talvez uté, 
quem sabe, com passionalismo de nordestino. E não apenas de nordestino, 
mas de homem que pode ter uté u derormuçUo profissional de Professor de 
Direito, não gostundo de certas coisas, que atentam contra o Direito, quun· 
do sente que elas nilo esti1o bem postas. 

Assim, u minha primeira emendu, Sr. Presidente, vinha ~.:m favor do Lc~ 
gislutivo. O ProjetD do Governo diliu que "competi.! ao Poder Executivo: 
I~) estabelecer as diretrilc.~ da Polfciu Nacional de Irriguçào; 29) uprovur o 
Pluno Nucionul de Irrigaçr1n; 3') buixar norma~; referentes à concessão de: 
crédito e outros incentivm, c:tc". 

Ora. Sr. Presidente, esta é a Casa do povo, por onde passaram os fama· 
!>OS plunos dirc:torcs da SUDENE, que eram elaborados pelo nosso órgão de 
desenvolvimento, e vinhnm aqui, pura sc:rc:m debatidos; se nós nU o os modi~ 
fic:'ivamos, porque S:JbCmGS O regime que roi estabelecido nesteS últimos 
unos, pelo menos. o discutíamos. Quantas c quantas vezes cu, como Deputa~ 
do Fc:dc:ral, nUo discuti projetas e Planos da SUDENE. 

V. Ex•, que preside neste instante a Mesa, Senador Gabriel Hermes, c 
roi colega meu na legislatura de: 1971, talvez esteja lembrado: tive oportuni· 
da de, por exemplo, de discutir várias vezes um plano que estava c:m e\abo· 
ração pela SUDENE, PDR- Plano de Desenvolvimento Regional, qucfoi 
sufocado nas gavetas da SUDENE, nüo chegou sequer ao Congresso Nacio
nal. E acabaram, inclusive, com os planos diretorcs da SUDENE. Ficou no 
~ambembe- nUo sei se foi exutamcnte na administração do ilustre 
Senador Jo!ié Lins cm que ele faleceu, mas o fato é que ele não sobreviveu. E, 
mais do que isto, Sr. Presidente, ele não teve sucessores. 

Neste País, de direito privado tão exacerbado e que o direito da herança 
é tüo protegido, tão desobrigado de õnus, pois bem, o IV Plano Dirctor da 
SUDENE pereceu, c percO!u sem deixar sucessores. Não veio o V c não sei 
se virá mais algum, nessa fase em que o Ministro do Interior est6. a{, anun
ciando- às vezes S. ~x• fula de tal jeito que até me lembra, quando eu fala· 
va pedindo o fortalecimento da SUO ENE- o rcvigoramento dos 6rgãos de 
desenvolvimento regional. Quero ver é na prática, Ex•. Pois bem, agora chc· 
ga, esse projeto governamental c diz. que vai caber ao Poder Executivo, de 
agora cm diante, estabelecer diretrizcs para a poHtica nacional de irrigação c 
aprovar- Plano Nacional de Irrigação. Nem se refere ao Poder Legislativo! 

Eu apresentei uma emenda que não ia mudar, substancialmente, o pro· 
grama cm nada; de que competia ao Poder Executivo elaborar as dirctrizcs, 
o Plano Nacional de Irrigação, mas submetê-los ao Congresso Nacional. 
Acho que n~o era nada de tão curioso ou.cstranho. 

Sr. Presidente, nii.o sei por que cargas d'âgua cu, que apresentei dczcs
seis emendas, com surpresa vi minhas emendas sendo aprovadas na Com is· 
são de Economia. Talvez a falta das luzes do ilustre Senador José Lins que, 
neste dia, niio sei se para sorte minha, Relator do projeto, lá ni'io estava. 
Mas, quando chegou no meio do caminho, na nona ou na décima emenda, 
não sei se o Esp[rito Santo baixou nos ouvidos de alguns companheiros nos
sos e, de repente, foi pedido vista do projeto- do meu parecer com as dezcs
scis emendas. Nove já tinham sido aprovadas o que, agora, me permite, este· 
ja aqui discutindo-as, porque, na vez seguinte, nem mais uma passou. Não 
passou mesmo, nem sequer uma última, Sr. Presidente, uma ultimazinha, 
sem maior significado substancial, mas acho que de significado de técnica lc· 
gislativa, quando Já no final do projeto o Executivo não estabelece, sequer, 
prazo para regulamentação dessa lei; diz que ela scrâ regulamentada. Mas, 
da mesma forma que não levou em consideração o Congresso para que, d'o· 
ra cm dinntc, ele tenha o direito de e~aminar as dirctrizcs de política nacional 
de irrigação, também, fez com que o Congresso não possa agora, sequer, es
tabelecer o prazo dentro do qual o Executivo vai regulamentar essa lei. 

Isso é quase inédito, Sr. Presidente. Sabemos que o Executivo, às vezes 
deixa de regulamentar leiS;, para as quais tem prazo de regulamentação. I ma· 
gincm essa de nem sc:qucr estabelecermos prazo pura tal fim. E o Congresso 
nunc<~ mais vai ouvir falar em Diretrizcs da PoUtica Nacional de Irrigação 
porque esse projeto jfi o c~tá dispensando. Temos muito o que fazer ou, cn· 
tão, o Executivo tem muita pressa em fazer suas pr6prias coisas e resolveu 
nos dispensar de aprovar planos nacionais de irrigação. 

Pode mudar tudo neste Pafs, mas o Executivo, de agora cm diante, 6 que 
fará os seus planos c que estabelecerá suas dirctrizcs c pronto! Pois bem, se 
ele quisc:r, passarfl um ano para regulamentar essa lei, ou dois anos, ou cinco 
ou dez anos, sei lâ! Porque: nós, aqui no Congresso Nacional, nem sequer cs
tabc:lc:ceremos um termo nnnl para que o Executivo regulamente essa lei. 
Apresentei emc:nda nesse 5entido, mas o rolo compressor veio c, na segunda 
reunião, não passou mais coisa ulguma: a orientação do Governo era passar, 
aprovar o projeto, como de veio: pronto c acabado! 

O Sr. l.ú1.aro llorbozu (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estou apenas assinalando 
isso, sem mágou, Sr. Presidente. Entendo que os ilustres companheiros, sem 
dúvida, já se :1pcrcehem da importnncin de que coisas desse tipo sejam res· 
guurdadus nesta Ca~a. Sobrelevo, tumbém, que eles se conrormem com o 
momento excepcionul da vida brasileira e que, inrelizmcnte, nem tudo que: 
pcnsilm, façam. M:1s os que fazem o MDB estão cansados de,ussislir os 
inlcgrantcs du Partido do Governo defenderem conosco certas proposições 
c, na hora "H", votarem contra essus mcsmus proposições. 

Quero, purumto, ucmtuar que: uqui estão publicadas todas minhus 
emendas que mostrurn n prcn~.:uraç:\0 ljliC tive, ni10 de crnburuçar, o projeto, 

~;, ' ' 
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não U: crk1r oh~túculos, m:ts de aprimorú-lo. Porém, infelizmente, esta Casa 
l.cgisluiva não tt:m nem mais esst: direito, não i: nem de tomar a iniciativa de 
certas wisas que nos são vedadas pda lei, mas, pelo menos, tentar influcn· 
ciar, tt:n1.ar bcncnciar, estabelecer uma melhoria no disciplinamcnto norma· 
tivo do u.uc por a4ui passa. 

Oucc. o ilustre Senador Láznro Barboza. 
O Sr. Lázaro Barbolll (MDB- GO}- Apenas para acrescentar ao ra· 

ciocínio de: V, Ext que o Governo assim age porque parece ter uma cons· 
ciência muito profunda de: ser o detentor único de todas as verdades e sabe
dorias sulomônicas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço a V, Ex•, Sena· 
dor Lázaro Burboza. 

Sr. Presidente, quando acabei de ouvir a exposição do Senador José 
Lins c de ler o seu parecer na Comissão de Agricultura, vi que não há ne· 
nhum radicalismo da minha parte, quando analiso o problema dessa irri· 
gação no Nordeste. Não sei, mas talvez S. Ex•,- quem sabe?- até pU· 
desse nos fornecer qual a área irrigada do Nordeste, quantos hectares benefi· 
cindas, porque as metas e os objetivos propostos já foram muito ambiciosos. 

No entanto, tenho aqui uma separata já machucada, já amarelecida 
pelo tempo, de 1971, quando nós, eu c V, Ex•, Sr. Presidente, éramos da ou· 
tra Casa- mais de oitü anos se passaram. Nela eu já advertia o Governo de 
que haviam sido levantados dados- esses que, agora, vieram a ser repetidos 
pelo ilustre Senador José Lins- sobre a potencialidade enorme do NordeSte 
cm termos de irrigação. 

E. ugora, S. Ex• confirma aqui. 
11Basta citar que 500 mil hectares irrigados na região podem 

produzir mais, c com mais segurança, do que toda a ãrea cultivada 
atualmente.'' 

Sr. Presidente, no Nordeste temos milhares de hectares potencialmente 
irrigáveis, mais do que esses 500 mil c que há anos c anosjti. foram caracteri
zados c, no entanto, o ilustre Uder da ARENA, diz que estes 500 mil hecta· 
rcs nada representam em termos de objetivo, porque na realidade palses 
como o México e a Espanha já dispõem de mais de S milhões de hectares irri
gados. E S. Ex.• acrescentou, a Argentina com 2 milhões, o Chile com I mi· 
I hão c meio. Por que não se falar, também, de Israel, aquela terra seca e que 
tanta irrigação fez? 

Tive a oportunidade de sobrevoar o México, e regiões que eram inteira· 
mente árid11s, talvez mais áridas do que o Nordeste brasileiro, estão lá verdes 
como se fossem um paraíso. 

Pois bem, esses 500 mil hectares irrigados dariam hoje, mais do que a 
produção de toda a área cultivada, e não foram irrigados. ~ bom até que 
S. Ex•, talvez, não nos ofereça dados dessa irrigação, hoje, cm operação, 
porque iríamos ter vergonha do desnfvel ixistente. 

O Sr. José Uns (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois não Ex• 

O Sr. Joié Uns (ARENA- CE)- Posso fornecer os dados a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Agradeço. Isso enriquecerá 
o meu pronunciamento. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Infelizmente nós temos no Nordcs· 
te hoje, talvez menos do que 40 mil hectares irrigados. Durei posteriormente 
mais inrormaçõcs complementares. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Isso diz tudo, Ex• Isso 
mostra o descaso, a preterição que se dedicou a este setor especifico no Nor· 
deste:. 

Seria um empreendimento que, talvez, nilo permitisse que o Nordeste 
estivesse como est!t hoje, se os últimos Governos tivessem se debruçado 
sobre cstt: problema c tivessem dado a esta questão da irrigação do Nordeste, 
o carinho, u atenção, u prioridade, que estuvu a ser exigida. A h! Se cm vez de 
projc:tos r~uaônicos que estão querendo pluntur pura o futuro distante do sé
culo XXI. se estivéssemos no tcrrru-tHcrru, no dia·u·dia, pensando cm ter· 
mos de: povo, cm termos de ugricultura, cm termos de produçi'l.o, cm termos 
de :.thash:cimcnto~ dus ddudcs. A coisa seria diferente, Sr. Presidente, mus 
precbmia s~.:r outro modelo, outra ntosofia de Governo, outro sentido no 
1 rubalho que se rt:uliza neste País. 

l)or i!ltll mcsrno é qut: sinto que o Senador Josi: Lins, upcsur de homem 
Uu Gl'l\'crno, upcs:tr de homem que teve a seu curgo o mUnus, inclusive, de 
dirigir o Or,!.':iiO maior de desenvolvimento no Nordc.'ltc, ele reconhece aqui 
'-lliC "só :t~nru se cogita desse processo como f:ltor indi.~pcnsúvcl uo cresci· 
mcntu económico do campo". 

Dt.:us queira que o atuul Governo realmente de.~pcrtc para este aspecto 
da prohlcmútica nordestina. Mas não terá sido a falta de vozes Ex•. porque 
sem nenhuma pretensão individual - c logicamente não fui apenas cu quem 
Jcvantc:i problemas desse tipo- graças a Deus o pouco tempo que tenho de 
vida pública, nesta di:cada de 70, está registrado nos Anais do Congresso 
Nacional. Dados que, aqui c agora, foram arrolados pelo Senador José Lins, 
já tinham por mim sido invocados no longfnquo ano de 1971, como Deputa· 
do Federal. Esses mesmos 500 mil hectares a que ele se refere, eu já tinha c:s· 
pceilic:ado ainda durante o Governo Médici. Três governos já se sucederam e 
estamos praticamente marcando o mesmo passo, sem sair do lugar. A SU· 
DENE fez seus projetas. Havia vários projetas espccilicos. Se não me enga· 
no, o IV Plano Diretor da SUDENE previa até um objetivo de 83 mil hc:cta· 
res a serem irrigados, até o seu linal. O PIN- Plano de: Integração Nacional 
-que provocou uma certa reação na Bancada do Nordeste, por tirar uma 
fatia dos incentivos fiscais, 30% do que era nosso apresentava como desculpa 
a irrigação no Nordeste. O PIN vai dar irrigação para o Nordeste e aí as me· 
tas foram mais ambiciosas ainda do QUe o IV Plano Diretor. 

Está aí o ilustre Senador José Lins que, lisa e honestamente, acabou de 
nos fornecer o dado de que talvez não cheguemos a 40 mil hectares. Isso l: 
vergonha para o Brasil. O Nordeste, como disse, tem 2/3 da sua área no poli· 
gano das secas. Depois não se sabe porque não se resolve o problema do 
Nordeste:. Não se resolve porque não se dão aquelas soluções que deveriam 
ser dadas, já conhecidas, já diagnosticadas e que também já foram projeta· 
das. Assim, o problema da reformulação de uma industrialização que está 
sendo feita em bases que são mais conccntracionistas ainda de riquezas. c 
portanto não resolvem o problema do povo. 

E o problema da reestruturação agrária, com a reforma agrária que foi 
proposta inclusive pelo Presidente Castello Branco, mas que liceu no papel 
com todo aquele elenco de medidas complementares e integrantes de uma re· 
forma agrária. E um problema social de educação de base, de instrução, de 
saúde comunitária c popular. E programa como esse da irrigação, para ser 
realmente incentivado. 

Mas para isto é preciso haver decisão política. Não precisa nem saber se 
há dinheiro, porque quando se decidiu fazer Itaipu, não se pensou ou não se 
perguntou se havia dinheiro. Por quê? Porque houve decisão poUticn de se 
fazer Itaipu, com acerto ou sem acerto, pouco importa. · 

Estou procurando mostrar é que, quando há decisão polftica, os proble· 
mas se resolvem. Quando se resolveu fazer a Transamazõnica não se pergun· 
tau o que iria representar cm termos de finança. Decidiu-se fazer, surgiu di· 
nheiro para fazer. Portanto se o Nordeste não tem a irrigação; se hoje Iumen· 
tavclmente estamos com um montante tão reduzido de área irrigada, é única 
e exclusivamente por que, Sr. Presidente? Por falta de decisão poUtica, deci
são política daqueles que se auto-assenhorearam do Poder, e cxatamente es
tabeleceram um modelo político-económico-social excludente do povo, ex· 
cludente dos interesses nacionais. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois nllo, Senad~r. 
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Marcos Freire, devo 

também, se houver oportunidade, discutir o projeto. Mas o. grande problema 
é: que o Rio Grande do Sul, onde nno há seca até hoje, tem muito mais terras 
irrigadas, muito mais projetas de irrigação do que todo o Nordeste reunido. 
Porque a força politica sempre foi a favor do Rio Grande do Sul. O Nordcs· 
te, esse pobre coitado, que ninguém lembra, daí a grande necessidade de, 
numa hora como essa, licar patente de que é no Nordeste que precisa ser 
acionado o dispositivo de irrigação. Porque na realidade é uma área, inde· 
pc:Odc:ntc de necessitar, privilegiudíssima porque Já temos doze horus de: sol 
consecutivas. E o inverno no Nordeste nilo vai além de três meses, temos 
anualmente mais de nove meses de seca, com sol abundante todo o ano. A ir· 
rigaçào no Nordeste, de fato, será uma irrigação dC alta rentabilidade, cspc· 
ciulmente para as culturas de pequeno ciclo, de curto ciclo, como o feijilo. o 
.:moz, o milho. Podemos ter no Nordeste três colheitas anuais de qualquer 
um desses cereais. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço, Sr. Presidente, a 
intervenç-ão do Senador Agenor Maria, que é outro homem preocupado com 
os problemas do Nordeste. 

NJo vou me referir às minhus emendas, as 16 emcndus, 9 por sorte apro· 
vudas, que me: permitem estar aqui, ugoru, discutindo, embora eu saiba do 
destino que ti.~ ugunrda, c outras 7 derrotadus nu Comissão de Economia. 

Ela.\ aqui estão com ns suus justificntivas, mostrando pelo menos a o r· 
llcm llc pn:ocupuç1\o, que me levou a upre!lentfi-las. Mas, cu gosturin de mo~· 
Irar tumbi:m que hú um outro aspcc:to que também me preocupa, neste possí
vel programa de irrigaçi1o. 
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E o perigo de, a exemplo de anteriores programas agrícolas, esta irri· 
guçihl, se efetivuda, vir apenas a beneficiar os ricos, os poderosos, os grandes 
proprict!irios, os l:uifímdios que af estilo. Sei que muita esperançn despertou 
no povo, cudu projeto impacto que o Governo outrora anunciava neste Pais 
- o PROTERRA e o POLONORDESTE por exemplo -e, no entanto, 
eles só lizeram enricar mais a quem tinha dinheiro. 

E como u itgua do rio que só corre para o mar. E, com tais programas 
hú, nlto mro, o deslocamento de posseiros, de arrcndatúrios, de parceiros, 
rcqucnos agricultores sem tcrrn, que muitas vezes não sc bcncficiam desses 
programas nem de linanciamento, nem de distribuiçtto de terra, nem de dis· 
tribuiçlto de úguas. 

Por isso, urna das emendas que eu apresentei estabelecia, cxatamente, 
que onde o rrojeto fosse público -implantando perímetro público de irri
g:tçi'to - portanto, feito às custas do Governo, com o dinheiro do povo, 
infra-estruturn que cust:lsse o suor do povo brasileiro, esses projetas se dcsti· 
nari;1m a lotes familiares pura evitar que, no final das contas, chegassem aqui 
as grandes empresas, os grandes interesses económicos, os grandes grupos 
nacionais ou internacionais pam se:: beneficiar dos investimentos do povo. 
Baseados nas palavras do Senador Marcos Freire, que está a pedir por irri~ 
gaçào no Nordeste, esses grandes grupos, nacionais ou internacionais, po· 
dcm querer licar com a parte do leão c ainda dizer que estilo atendendo ao 
pedido de se fazer irrigaçtto no Nordeste. Que o façam, mas por sua conta. 

Então, tive a precaução de inserir que os projetas públicos de irrigação 
se voltariam para lotes familiares e cooperativas de agricultores, exatamentc 
para tentar que não se dê apenas uma solução econômica de maior produção 
c maior produtividade para o Nordeste, mas, também, uma solução social 
que venha em apoio aos pequenos agric;ultores do Nordeste, 

O Senador Agenor Maria lembrou que há mais irrigação no extremo 
Sul do que no próprio Nordeste. E, por isso mesmo, admirei-me quando o 
projeto dizia assim, no art. 12: 

"Os projetas públicos de irrigação serão localizados prioritu· 
ri:lmente em terras do património público para esse fim reservadas 
ou adquiridas," 

Ora, Sr. Presidente, isto não diz nada, não estabelece nenhum critério 
substancial de preferência para a irrigaçtto; serão localizados em terra do pa
trimónio público para esse fim reservadas ou adquiridas; ele pode reservar 
ou adquirir, para fins de irrigação, terras no extremo Sul. 

Ora, então, eu apenas aprcsentd, entre as emendas, aquela que estabele
ce que os perímetros públicos de irrigação serão localizados prioritariamente 
cm regiões semi-áridas. Isto que é: critério substancial, Sr. Presidente, c não 
"terras do património público", que niio dizem nada. Portanto, serão locali· 
zadas prioritariamente, cm regiões sem i-áridas e, necessariamente, em terras 
devolutas ou do património público reservadas ou :::.~H.ttliridas para tal fim. 

Se o Sr. Ministro do Interior está quercnr.Ju, realmente, :"'azcr a irrigação 
do Nordeste, então, por que n~h~ :1-:,•itnr uma emenda desse tipo que, na ver· 
dade.upcnus procura duro :;ctt :t•' seu dt•no? O que esttl se tentando fazer é o 
quê'!~ fortalecer a economia Jo ,\/ordcstr., da n:gião '.it:mt~áruJa, para poder, 
fortalecendo esta economia, t:nfn:ntar melhor os efeitos da sc:cn. 

O Sr. Agrnor Maria (MDR- RN)- Permite un1 npo.rtt:, nobre Sena· 
dor Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRt: IMDB- PE\- Pois nuo. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RNJ- Scnudor Marco' Freire, il'ho que 
a iniciativu privado só poderia ter fJ e!itfmulo do Governu fc:dt:ral se os proje· 
tos fossem localizados, realmente, na 6rca do Nordeste. Acho que o objctivo 
maior desse projeto é beneficiar a rt>)liüo :;~:mi-órida do Nordeste. Então, não 
tem sentido o Governo tirur dos prl,j)l'io:; recursos de que dispõe, dinheiro 
paru ajudur a irrigação no Sul, no Centro-Sul, no Centro-Leste, no Centro
Oeste, enlim, no resto do País. Acho que a emenda de V. Ex• é justa, cnbfvel 
c altamente oportuna. Que o Governo faça, mas que a iniciativa privada sb 
poderia fuzer com o estimulo do Governo se fosse, rculmentc, na regill.o do 
Nordeste. Muito obrigado, 

O SR, MARCOS FREIRE (MOO- PE)- E no entanto, a referida 
emenda se dcstinu u vnht comum de outros projetas que, aqui, têm sido de· 
fendidos pela Oposição, 

O Sr, Agenor Murlu (MDB- RN)- O que é lumcntâvcl. 

O SR, MARCOS FREIRE (MOO- PE)- Sr. Presidente, uindu umu 
outru cxcmplilicuçUo du nossa preocupuçl\o soclul com umn iniciativa dessa 
nuturet.a. 

"Por exemplo, no art. li, o projeto do Governo estabelece que o PJdcr 
Executivo conccderú fimmciamentos ou linhas de incentivos aos projc1os de 
irrig<JÇno a serem executados por iniciativa de empresas privadas.'' 

Concordo. Primeiro, :tcho que não deveria ser imperntivo: "Concederá 
fin:1nciamento", "rnus poderá conceder", como, aliás. ele diz cm reluçào aos 
próprios Est<Jdos e rnunicfpios. Em relação aos Estados c municfpil'IS ele diz: 
"Poder:! conceder": cm rci:Jçtto às empresas privadas ele diz: ''Concederá", 
M:1s isso nUo é o mais importante, porque com o Termo "conceder!" ele ter!! 
munciras de elidir. Mas, o que estabeleci no pur!tgrafo único, Sr. Presidente, 
foi isto: "os linanciamcntos ou incentivos concedidos deverão ser diferencia· 
dos, privilegiando a4uelcs que absorvem maior quantidade de mio-de-obra 
ou que implantem um número maior de lotes fnmiliares", Esta C 11 prcocu~ 
paçào do social. Um dos graves problemas do Nordeste é o qui:? 1: o descm· 
pre~o. aberto ou disfarçado. Este era um dos objetivos da SUDENE. 

Pois bem, Sr. Presidente, como está, ntto se:: amarra nada. E sabemos 
que um projeto de irriguçlio pode despertar muitas cobiças; podc, portanto 
fazer com que h<1ja innui:ncia muito grande quanto uo pod~:r politico, c umu 
amarração desse tipo que o Congresso fizesse, primeiro, não impossibilituva 
a possível vontade do Governo cm fazer a irrigação, Apenas estabelecer um 
critério social, dando tratamento privilegiado aos projetas com maior ab
sorção de mUo·de-obra ou de mais lotes familiares. São apenas algumas 
exemplificações no meio das outras inúmeras emendas que apresentei. 

O Sr. A~enor Morlo (MDB - RN) - Permite V. Ex• um upartc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Agenor Morlo (MDB- RN)- V, Ex• tem toda a razão, Veju 
bem: antes desse projeto, o Rio Grande do Sul conseguiu, realmente, um ex
traordinúrio apoio do Governo Federal, para implantar e desenvolver os 
projetas de irrigação naquela área. E conseguiu através de quê? De força 
política. Ora, se conseguiu através de força política para desenvolver os pro
jetas de irrigação naquela área, antes da aprovação deste plano, que conside
ro magnrlico, se não preservarmos, dentro do projeto, determinados condi
cionamentos, o que eles nào vão conseguir, de agora cm diante'! E consegui
rão, porque, realmente, contam com força política maior do que temos no 
Nordeste, cm detrimento dos instrumentos de desenvolvimento do Nordeste 
ou do Brasil. A minha tese - jll disse uma vez - é: a de que se o Nordeste 
não crescer, o Brasil não vai se desenvolver. Muito obrigado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois dentro dessa ordem de 
preocupações, Excelência, urna das minhas ... 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um upartc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Ouvirei V, Ex• tão logo 
conclua o meu pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Senudor Marcos Freire, la· 
menta comunicar a V. Ex• que seu tempo está esgotado. Peço para se pau· 
par aos apartes. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Sr. Presidente, sei que 
V. Ex•, sendo homem do Norte, c conseqUentemente sentindo o sofrimento 
da região subdesenvolvida dessa metade do Pufs, V, Ex•. realmente, estarla 
lamentando sinceramente, que eu não possa continuar nns minhas conside· 
rações. Mas vou concluir, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Neste ponto estou, rcalmcn· 
te, de acordo com V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito obrigado a V, Ex• 
Mas dentro da ordem de preocupações de V. Ex•, é n minha Emenda, de 

número 8, c uma das que fornm aceitas na Comissão, mas que vai ser dcrro· 
tada neste Plenário. Fui, inclusive, avisado: "não passa nadn", n!o pode al
terar nuda, nadu. E uma perfeição. Os tecnocratas do Governo fizeram c 
acabou .. sc. Esse negócio de sensibilidade popular, de rcpresenuu;ao eleitoral, 
é estória para coo nesta r figurinos jâ ultrapussados. 

Pois bem, Excelência, então, dentro dcss11 prcocupaçilo, estA aqui, a 
Emcndu n9 8: 

"Cabe prioridade especial às úreus irrigllveis do Nordeste, 
quundo du elaboração c execução do Plano Nacional de Irri· 
guçào," 

I: cxutumcnte o que V. Ex• colocu. Agora, o que acont.:ccu, Sr. Presi
dente? Pelo projeto, o Pluno Nacional de lrrignçno vai ser ft:ito pelo Executi
vo c nUa vir!1 no Congresso Nacional. Nào vem mais. Tentei faza-lo através 
dn Emenda n~' I. Vão dcrrotlt-lu. A Irriguçüo nào virfi muis ao Congresso. Se 
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a indu se rejeitasse a I, mas se arrovussc a 8, jf1 estava estabelecido na lei; es
tava umarrudinho. Entl1o, tinha que ser; no Pluno Nacional de Irrigação ti· 
nhu que St: dar rrioridadc às úrcas irrip;áveis do Nordeste. 

Não quero nem s:~ber qual o pens:~mento do Sr. Ministro do Interior, 
hoje, mesmo, porque num pais não se deve disciplinar as coisas baseado na 
boa-vontude deste ou dnquele Ministro, 

O Sr. Agcnor Morlo (MDB- RN)- Porque muda. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pode mudar. O Ministro 
pode mudar c pode mudar o Sr. Ministro, no seu pensamento c nus suas 
prioridades. 

O Sr. A~cnor Mnrlu (MDB- RN)- E a lei continua prejudicando. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDD- PE)- Exato. Veju V. Ex•: por ou· 
tro lado, coloquei que dois terços das áreas irrigáveis do Nordeste devem ser 
destinadas à implantação de perímetros públicos. Por quê? Porque temo que 
S. Ex' ache que u rórmula sejam as grandes empresas, Não estabelecendo um 
limite desse tipo. amanhã poderão ser as grandes empresas- essas empresas 
que talvez nos sonhos delirantes do Ministro da Agricultura, vão encher as 
panelas do povo brasileiro- as grandcs beneficiárias do nosso csrorço, tal· 
vez preocupado que serão elas que poderão produzir aquilo que vai aliviar o 
nosso balanço de pagamentos, a nossa balança comercial. Infelizmente não 
dá para razer a análise de todas as minhas emendas. V. Ex•, Sr. Presidente, 
chamou minha atenção c vou acatar com todo o respeito, mas - repito -

estou querendo :1penas exemplificar, quando nada, a ordem de preocupação 
que nos levou u apresentar essas emendas, 

Se houve um projeto cm que não entrou nenhum impulso de natureza 
politico-pnrtidária roi esse, Ex• Estou cm mãos com um discurso de 71. Ele 
comprova que uma das minhas primeiras preocupações roi ralar sobre irri· 
gação neste Congresso Nacional, Quando tive a sorte de ser Relator de um 
projeto de irrigação, evidentemente senti que cru uma oportunidade de dar 
um pouco, não apenas de crítica, mas de colaboração objctiva. 

Infelizmente, a situação institucional do Parsjá não permite que homens 
de Oposição possam dar este tipo de contribuição. E todas as minhas dezes
scis emendas, todas elas, vão ser sufocadas, esmagadas, derrotadas nesta Ca· 
sa. 

Quem sabe uma só, Sr. Presidente, não merecesse aprovação? Será que 
a incompetência i: tUa grande que não há alguma emenda que mereça a apro
vação do Partido Governista? Será que a colaboração que terei conseguido 
de técnicos que se debruçaram também sobre este projeto, tudo isso peca 
pela base? E a própria ARENA, que chegou a aprovar, na Comissão de Eco
nomia, nove das minhas emendas, agora despertou do sono c acha que não, 
que não cabe a aprovação de nenhuma das emendas! 

São coisas dessa naturc1.a, Sr. Presidente, que nos entristecem mas que 
nem por isso nos desanimam, porque aqui estamos, quando nada, para fir· 
mar posições como a que estou firmando agora, sem nenhuma pretensão de 
mudar o rumo das coisas neste FJís cm que o povo não dá o rumo que mcrc· 
ceria poder dar para um destino melhor para o Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 
Ala da IR• Reunião Ordinária, re•llzad1 a 12 de junho de 1979 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Segundo Vice-Prcsidcnte, Alexandre 
Costa, Primeiro-Secretário, Gabriel Hermes. Segundo-Secretário, Louriva) 
Baptista, Tcocciro-Secrctário, Gastão MUller, Quarto-Secrctãrio, c Passos 
Põrto, Suplente convocado, reúne-se a Comisslio Dirctora do Senado Fede· 
ral às dez horas e cinqUenta" minutos do dia doze de junho de 1979. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Nilo 
Coelho, Primeiro Vice-Presidcntc:. 

O Senhor Presidente declara abertos os trubalhos c distribui, ao Senhor 
Senador Gabriel Hermes, o Projeto de Resolução n• 01, de 1979-CN, que 
"altera o§ 29 do artigo 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional", 
de autoria do Senhor Senador Mauro Bcnevidcs e outros. 

Em seguida, Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Primeiro· 
Secretário, que cnroca o problema dos gastos mensais com os tclcroncs do 

Senado Federal, no momento além da previsão normal. Debatido o assunto 
cm prorundidade, com várias sugestões por um maior controle, inclusive su· 
gerida a possibilidade de ser fixado um teta, ficou o Senhor Presidente in· 
cumbido de examinar a matéria, decidindo os rumos a seguir. 

O Senhor Segundo V ice-Presidente trata de diversos pedidos de runcio
nários, que são entregues ao Senhor Primeiro-Secretário, para examinar e 
opinar. 

A seguir, os membros da Comissão Dirctora discorrem sobre vàrios as· 
suntos de interesse para a Administração c seu pessoal, trocando idéias e 
adotando orientações diversas a serem seguidas nas decisões dos problemas, 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas c trinta minutos, o Senhor 
Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, cu, Lourival Baptista, 
Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata, que, assinada pelo Senhor Prcsi· 
dente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Dirc:tora, 12 de junho de 1979.- Lulz Vlna, Presi
dente. 
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Pr••ldent• 

Luiz Viana (ARENA- BA) 

1•-VIce-Presldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

Dinarte Mariz (ARENA- RN) 

1 •-Secretário 

Aluandre Co1ta (ARENA- MA) 

Oabriel Herme' (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretar, Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Arno 11 - Terreo 
Telelonu1 223·6244 e 225·8505- Ramai1 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe1 Cândido Hippertt 
local! Ane11o H- Terr.o 
Telelant1 225·8505- Ramoi•301e313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA -(CA) 
{7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1ldente1 Evela1ia Vieira 
Vice·Pre1idll!nfe1 Ltite Chave• 

Titularei 

I. Pauo1 POrto 
2. Benedito Cone!o1 
3. Pedro Pedrouion 
4, Jo11 Lin1 

I , Evelo1i0 Vieira 
2. leite Chove~ 
3. Jou Richa 

Suplentli 
ARENA 

1, Jutohy Magalhãe1 
2. AHon1o Comargo 
3. João Colmon 

MDB 
I, AgenorMorlo 
2. Amoral Pei11oto 

A11i1tente1 Sónia Andrade Pehtoto- Rnmal307 
ReuniOe11 Ouarto1·feira1, 01 10100 horcn 

MESA 

locol1 Solo "Ruy Borboto'.'- Anuo 11- Romoi•621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- {CAR) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1identeo Mend11 Canele 
Vice•Ptuidenteo Agenor Maria 

3•-Secretárlo 

Lourival 8apli11o (ARENA- SE) 

Gottão MUller {ARENA- MT) 

5\lplentes de Secretário• 

Jorge l<olume (ARENA - AC) 

Benedito Canelo• (ARENA - MT) 

Pouo1 POrto (ARENA - SE) 

Titularei Suplenttn 

I. Mendtt Canele 
2. Ja51 Lin1 
3. Eunice Michil11 
4. Vicente Vuolo 

1, Evondro Carreiro 
2. Agenor Maria 
3, Mouro Benevidli 

ARENA 
1, Raimundo Por1nte 
2. Alb.rto Silvo 
3. Almir Pinto 

MDB 
1, Marco1 Freire 
2. Humberto Luetno 

Auittentot Corlo1 Guilherme Fon..co- Romol676 
ReuniOe11 T~rço1·feiral, à110,00 horo1 
Locai! Sola "Ciovi1 Bevilocquo"- Anexo 11- Ramo1623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÁO E JUSTIÇA- {CCJ) 
( 15 membra1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Henrique de La Rocque 
1•·Vice·Pr11idente1 Aloy1io Cho.,., 
2•·Vic•Pre1idente1 Hugo Ramo1 

Titularei Suplente1 
ARENA 

I. Henrique de lo Rocque I. lenoir Vorgo1 

2. Helvidio Nunel 2. Jobo Calmon 

3. Jo.e Sorney 3. Almir Pinto .. Aloy1i0 Chav11 4. Milton Cabral 

l. Aderbol Juremo l. Bernardino VIana 

6, Murilo Bodaro • 6. Arnon de Mello 

7. Moacyr Oalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

MDB 

I. Hugo Ramo1 1. Cunho Limo 

2. Leite Chovei 2. Tancredo Nevn 

3. la raro Sarboza 3. Dirceu Cordeio 

4. Nelson Carneiro 
S. Paulo Bro11ord 
6. Franco Montara 

Ani11enlel Maria Heleno Bueno Brand6o- Ramal30.5 
Reunióa11 Quortal·leiro•, DI ]Q,QO hora1 
local, Solo "CioYil BeYilocoun"- Ane~o 11- Ramal ó23 

Jllllllodel979 

LIDIIANÇA DA AIINA I' DA MAIOIIA 

Lkler 
Jarbo1 Pa11orlnho 

Vlce-Lider•• 
Alõytlo ChaYH 

Jote Lln• • 
Aderbol . .klrema 
lomonlo JLinior 
Moocyr Oallo 
Murilo Bodoró 
Saldanha D1r1i 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA 

Lide r 
Paulo Bronard 

Vlce-Lider•• 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marco• Freire 
Mouro BeneYidtl 
Oretllll Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -(CDF) 
{ 11 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 J11M Freire 
Vice•Pre1idente1 lozaro Barbozo 

Titulare• Suplentl5 
ARENA 

1. Jene Freire 1. Jo&e Guiomord 
2. Jose Sorney 2. To11o Outro 
3. Panal P6rto 3. ·Bendito Canelai .. Saldanha Cerzi 4. Moocyr Oolia 
l. Affonso Comorgo 
6. Murilo Badaro 
7. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. Itamar Franco 1. Henrique Sontillo 
2. lazoro Barbozo 2, Roberto Soturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gilvan RPcho 

•• Mouro Benevid" 

Ani1tente1 Ronoldo Pochoco de Oli'ltliro -Ramal 306 
Reuni6e11 Quintal·feirol, t11 1 OtOO horas 
lo~oh Sola "Ruy Borbo1o"- Anexo li- Momailó21 e 71 O 

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE) 
{ 11 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1ldente1 Itamar franco 
Vlce•Pre11dente1 Rob.rto Saturnino 

Titularei Suplentn 
ARENA 

1. Arnon de Mello I. H•lvid1o Nun11 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. Jour Lln1 3, Benedito Ferreiro 
4. Jeue Fralre 4. Viunte Vunlo 
l. Milton Cabral 
6. Benedito Canelai 
7. Luiz Covolcont• 

MDB 
I. Roberto Soturnlno I. Jo111 Richo 
~. homar franca 2. Ore11111 Querelo 
J. MOICOI frei111 3. T onm•do Nevn 
4. Pedro Simon 
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Anittenle1 Daniel Reit de Souza- Romal675 
Reuni6e11 Quorlat·feiras, Dl 10130 hora1 
Local1 Sola "Ruy 6arbo1a"- Ane11o 11- Ramai1621 e716 

COMISSÀO DE EDUCÃÇÀO E CULTURA -ICE C) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidente1 Jo6o Calmon 
Vice·Pre1idente1 Jutahy Magalh6e1 

Titulares 

1. JoOo Calmon 
2. Tar•o Outra 
3. Jutahy MagalhOe1 
4, Aloysio Chave1 
S. Aderbol Juremo 
6. ·Eunice Michiles 

I, Ad~lberto Seno 
2. Evela1io Vieira 
3. Franco Montara 

Suplente1 
ARENA 

1. Jote Lin~ 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedrouian 

MDB 
1. Morcot Freire 
2. Gilvan Rocha 

Ani,tente1 Sónia Andrade Pei•ato - Ramal 307 
Aeuni6esr Cuinlat·feirat, 01 10100 horat 
local1 Sala "Ciovit Sevilacqua"- An111a 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE FINANÇAS -[CF) 
(17 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Cunha Limo 
Vice·Pnuidenler Tancredo Neves 

Titularei 

1. Raimundo Parente 
2. Jote Guiomard 
3. Arnon de Mello .. Lomanto Junior 
5. Affonto Camarg,, 
6 Vicente Vuolo 
7. Alberto Silva 
B. Amoral Furlon 
9. Jorge Kolume 

10. Julahy Magalhôet 

11. Mendn Conote 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnlna 
4, Amoral Pel11oto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Ben1vidll 

Suplentes 
ARENA 

1, Saldanha Derzi 

2. Henrique de La Rocque 
3. Jeue Freire 
4, Jow Sorney 
S. Milton Cabral 
6. 

MDB 
1, Paulo Brauard 
2. Marcot Freire 
3. LOIOfO Barb010 
4. JawRicha 

Aulttenter Carlos Guilherme Fonaeca - Ramal 676 
Reunió"t Quintas·feiral, ô1 9r30 hora1 
Localt Sala "Clovis Sevilacquo" -Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÀO OE LEGISLAÇÀO SOCIAL -(CLS) 
(9 membrot) 

COMPOSIÇÀO 
Pre1identer Helvidia Nune1 

Vice·Prelidenter Lenair Varga1 

Titulam 

1. lonoir Vor(lDI 
2. Helvidio Nune1 
~3. Jeuo Frairo 
.ol, Moacyr Dallo 
.5. He~mique de La Rocque 
6. Aloy1io Chave1 

Suplenlol 
ARENA 

1. Jutahy Magalh6e1 
2. Raimundo Parente 
:J. Eunice Michll11 
.ol. Benedito Canela1 

DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Meio li) 

MOB 
I. Franco Montara I. Nel1an Corn1iro 

2. Marco1 Freire 2. Humberto Lucena 
3. Jai1on Barreto 

Ani1tento: Daniel Roil de Souza- Ramal 67S 
Reunitnnr Ouinlos•leiral, as 11r00 horas 
local: Sala "CiaYil Be~ilocqua"- Ane11o 11- Romal623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME, 
(7 mombro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidenter Arnon d1 Mali a 
Vico·Pnsidente1 Ãtberto Silva 

Tituloros Suplantei 
"RENA 

1. luiz CaYolcante 1. Affonso Cam~rgo 
2. Mihon Cabr~l 2. Jaco Calmon 
3. Alberlo Silvo 3. Jutahy Magolh6et 
4. Arnon de M1lla 

MOB 
1. Dirceu Cardo1o I. GiiYon Rocha 
2. Itamar Franco 2, Rob1rto Saturnino 
3. Henri~ue Santillo 

Aui1tonter Ronaldo Pacheco de OliYiira- Romal306 
Reuni6e11 Quartos·feiras, 01 11100 hora i 
Locolt An1110 "B"- Sola ao lodo da Gab. do Sr. Sonodor 
Joóo Bo~ea - Romol484 

COMISSÃO DE ~EOAÇÀI.>- (CR) 
(S membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidente1 Oircou Carda1o 
Vico·Preaidenle1 Adalberto Seno 

Titulares Suplento' 

1. Tar.oDutro 
2. Saldanha Derzi 
3. Mande~ Conote 

1. Dirceu Cordo.o 
2. Adalberto Se11o 

ARENA 
1. João Colman 
2. Murilo Badaro 
3. Jow Sarney 

MOB 
• 1. Huoo Ramal 

Ani1tentor Mario Thereza MagolhóetMo"a- Romol134 
Reunióe1: Qyinlo1·feiro1, cu 12r00 hora• 
Local r Solo "Ciovi• Bevilocquo"- An1xo 11- Ramal 623 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(lS membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1identer Tono Outra 
l•·Vice•Pretidenle; Saldanha Oer1i 
2•·Vice·Pr11identer lomantoJunior 

Titular•• :,upl1ntn 
ARENA 

1. Tor1o Outro 1. Alaysia Chovei 

2. Bernardino Viana 2. Podro Pedrouian 
3. i;.aldonha Der1i 3. Henrique dela Rocque 
4. Lamento Junior 4. Jo1o Guiomard 
5. Mondet Canale s luiz Cavalcante 
6. Aderbol Juremo 6. 
7. Almir Pinto 
B. Lenoir Va1QOI 
9. Jo1o Sarney 

S<Xta-ldn l2 2907 

MOB 
1. Paulo Brouard 1. Marcai Froitl 
2. Nel1on Carneiro 2. Mouro Benevidel 
3. Homor Franco 3. Leite Choves 
4. Ja1o Richa 
S. Amoral Poi~oto 
6. Tancrodo NoYOI 

Auiltente1 Ccindido Hipperll- Ramoi1 301·313 
R~unióetr Quortos·foirol, 6111r00 hora1 
Local r Solo "Ruy Barbo1a"- Ane.110 IJ - Ramail 621 e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membro!) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1id1nte: Gil ... an Rocha 
Vice•Pre5idento1 Henrique Sontillo 

Titulare• Suplente1 
ARENA 

1. Lamento Junior ·1. Saldanha Cerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolum1 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Conotas 
4. Jo1e Guiomord 

MOB 
1. Gilvon Racho I. Jo11 Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalbtrto Sena 
3. Joi1on Barreto 

Aui1tontor Carlo1 Guilherme Fon1eco- Romol676 
Rounióet: Ouintol•fliral, Cu I Or30 horas 
Localr Sola "Ruy Borboso"- Ane.110 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAL-[CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presiden!er Jorge Kalume 
Vice•Pre1identer Moura Senevidu 

Titularei Suplente1 
ARENA 

1. Jargo Kalumo \, Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. ~moral Furl.on 
3. Murilo Badaro 3. Jo&e Guiomard .. Btnedito Ferreira 

MOB 
1. Mouro 8eneYidel 1. Cunha lima 
2. A~onor Mario 2. Jai1on Barreto 
3. Hugo Ramal 

AnhtentoJ Cario• Guilherme Fan .. co- Rama1676 
Reuni611r C\larto1•feiro1, Ôl 9;30 horo1 
Local, Solo "Ruy Barbo1a" ...... Ane11o 11- Ramols621 e 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pro1identor EYandro Carreiro 
Vice•Presldenle1 Humberto Lucena 

Titulares 

I. Roimundo Parente 
2. Henriquo de La Rocquo 
3. 8e~rnordino Viana 
4. Alberto SiiYa 

Suplentu 
ARENA 

I, Alfonso Camargo 
2. Pedro Pedronion 
3. Ade; boi Juremo 
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1. Evandro Carreira 
:2. Humberto Lucena 
3. Lalaro Borbota 

MDB 
1. OreltU Querelo 
2. Ev1la1io Vieira 

Ani1len!e, Sónia Andrade P•i11oto- Romol 307 
Reuniõelt OuiniDI•feiral, 01 9,30 haral 
Local, Solo "Ruy Barb010"- Ane110 11- Ramai1 621 e 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PúBliCAS- (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICAO 

Pre11denle1 Benedito Ferreiro 
Vice·PreJidenlel Vicente Vuolo 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (5<(io II) 

Titulare" 

I. Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedra P1drouian 
4. Aflon1a Cama roo 

1. Evandro Carreira 
2. Lazora Barba1a 
3. O•e~tes Ouercia 

Suplente~ 

ARENA 

1. Pauo1 POrto 
'2. Lamanto Junior 
3. Alblr10 SiiYO 

MDB 

1. L•ite ChaYn 
2. Agenar Maria 

Auillenle• Ronoldo Pacheco de OliYeira- Ramal306 
ReuniOe11 Ter~as·feira1, 0110,00 horo1 
Local, Solo "Ruy Barbo1a"- Anexa 11- RCmoi1621 e 716 

SERVIÇO DE COf!ISSÕ~S •Clt'IJ\NCNTES 

Junho de 1979 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Camiuõe1 Temperarias 

Che.fe1 Ruth de Souto Ca1tra 
Local o Ane•o 11- Terreo 
Telelanet 225·8.50.5 - Ramal 303 
11 Comiuõu Tempororio1 para Projeto• do Cangreuo No· 
ClOnai 
2) Comiuõu Tempororial paro Aprecio~ào da Vetai 
31 Camiuàu Especiais e de lnquerita, e 
otl Comiuãa Mi1to do Projeto de Lei Or~amentoria (orf. 90 
do Regimento Comum). 

Aui1tentn de ComiuOe•• Horolda Pereira Fernonde1 - Ra· 
"'OI 67"1 Alfeu de OliYeiro- Romai67J.; Clelde Maria B. F. 
Cruz- Ramoi59Bl Mouro lope1 d1 Sa- Ramal310; L1ila 
LeiYDI Ferra Co1ta- Ramal 31J.. 

HORJ\RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE5 PEil:11\NENTES DO SENJIDO FCDERJ\L 

IIOM,S TERÇJI S J\ L 11 S 1\SSISTENTr. HORJ\S QUINTJI S 1\ L fo. S ASSISTE::TE 

c.T. RUY BI1RDOSI\ RONI\LDO C,F, CLOVIS BCVIL!ICQUJI GUilHERME 
Romais-621 e 716 R>rna1 - 623 

10:00 09:30 
C,I\,R,. CLOVIS BEVIL~CQUII GUILHERIIE c.s.P.c. RUY BIIRBOSA SONIA 

RamD.l - 623 Ramais-62). e 716 

P.ORIIS QUA~TA S J\ L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVIL~CQUII SONII\ 

RUY BIIRBOSI\ Ramal - 623 
09:30 C.S,N. GUILHERME 10:00 

Ramais-621 e 716 RUY BhRBOSI\ RONALDO c.o.F. 

CLOVIS BEVI~CQUA MARIA Rarnais-621 e 716 
c.c.J. 

Romal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOS/\ GUILIIERHE 10:00 Ramais-621 e 716 
C.A. RUY BI\RBOSJI SONIJI 

Ramais-621 e 716 ll:OO C.L.S, CLOVIS BEVI~CQU/1 DANIEL 

RUY BARBOS/\ Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

namais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQU/1 111\RIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E, RUY BARBOSA CÃNDIDO 
Rarnaia-621 e 716 

11:00 

C.M.E. /\NEXO •u• RONI\LDO 
Ramal - 484 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 102• SESSi\0, EM 22 DE JUNHO DE 1979 

I. I -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

- N• 98/79 (n• 176/79, na origem}, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 24/78 (n• 287/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a in
clusão da Educação Moral e Cívica, como disciplina obrigatória, nos sis
temas de ensino do País, e dá outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.660, de 21 de junho de 1979.) 

- N• 99/79 (n• 177/79, na origem}, referente ao Projeto de Lei 
n• 6/79 (CN}, que cria o Fundo Especial de Formação de Pessoal -
FUNFORPE. (Projeto que se transformou nn Lei n• 6.661, de 21 de ju
nho de 1979.} 

De agradecimenlo de comunicação: 

- N• 100/79 (n• 181/79, na origem}, referente à aprovação dos 
Projetas de Decretos Legislativos nqs 17, 19, 20, 21, 24, 28 a 33 C 35, de 
1979. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes âs seguintes matérias: 

- Projeto de Lei dn Câmara n• 88/77 (n• 2.978-B/76. na Casa de 
origem), que institui seguro obrigatório nas garagens c estacionamentos 
pagos. 

-Projeto de Lei da Câmnru n• 24/79 (n• 5.796-B/78, na Cosa de 
origem), que concede pensão especial a Durei du Silva, e dá outras provi
dências. 

- Projeto de Lei do Senudo n• 142/78, que ulteru u estruturu de Cu-
legaria Funcional do Quadro Permanente do Senado Federal. . 

-Projeto de Lei do Senudo n• 125/74-Complcmentnr, que modifi
ca u redução do art. 411, da Lei Complementar n11 li, de 25 de maio de 
1971, e dú outras providêncius e o Projeto de Lei do Senudo n• 21, de 
1975-Complemcntar, que dispõe sobre n aposentadoria por velhice dos 
beneficiários do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, ulteran· 
do o urt. 4' du Lei Complementur n• 11, de 25 de muio de I 97 L 

- Projeto de Lei do Senado n• 2 I f75·Complemcntur, que diSpÕe 
sobre u aposentadoria por velhice dos beneficiários do Programa de As
sistênciu uo Trubullmdor Rurul, ultemndo o urt. 4"' da Lei Complementar 
n1• li, de ~,; de maio de 1971. 

- Jlrojeto de Lei do Senado n9 97/75, que ulteru 11 rcduçl1o do 9 ~~~ 
do url. 67 du Lei Orgânicu du Previdi:nciu Sociul (Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960). 

- Projetas de Lei do Senado n• 97/75, que altera a redaçào do§ 2• 
do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960}; n• 169/75, determinando que os beneficias concedidos 
pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário mini· 
mo; dá nova reda.ção ao § 29 do art. 67 da Lei Orgânica da Previdi:ncia 
Social; c n• 217/75, que altera a redação do§ 2• do art. 67 da Lei Orgâ
nica da Previdência Social. 

-Projeto de Lei do Senado n• 169/75, que determina que os be
neficias concedidos pelo INPS serão reajuStados na base do reajustamen
to do salário mínimo. Dá nova redução ao§ 29 do art. 67 da Lei Orgãni· 
cu da Previdência Social. 

-Projeto de Lei do Senado n• 217/75, que altera a redaçào do§ 2• 
do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social, e dá outras providên
cias. 

-Emenda de Plenário ao Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1976, 
que altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as ativida
dcs dos representantes comerciais autônomos, c dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 46/74, que dá nova redaçào à letra b 
do item II do art. 5• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973 .. 

1.2.3- Comunicações da Liderança da ARENA na Câmara dos De-
putados 

-De substituições de membros cm Comissão Mist.a. 

1.2.4- Comunlcaçio da Liderança do MDB 

--Referente à desisna9ão do Sr. Senador Teotónio Vilela para in
tegrar, como titular, a Comissào de Finanças. 

1.2.5- Lelturo de Projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 191/79, de autoria do Sr. Senador 
Lázaro Burbozu, que dispõe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de 
seguros de ramos elementares. 

- Projeto de Lei do Senndo n• I 92/79, de autoria do Sr. Scnudor 
Nelson Carneiro, que conrcre aos vendedores uutônomos o direito ao JJY 
suHario, e determina outras providências. 

-Projeto de Lei do Senudo n• 193/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que atribui h Federal de Seguros S.A., integrante do 
sistema financeiro du Previdi:nciu Social, a reulizuçào, com exclusividade, 
do seguro obrisutbrio de danos pessoais, cuusudos por veiculas automo
tores. 

1.2.6- Requerimento 

- N~> 213/79, de uutoriu do Sr. Senador Hclvldio Nunes, solicitan
do o sobrestumento do estudo do Projeto de Lei do Senudo n"' 74/79, que 
introduz ulterucões nu Consotiduçào dus Leis do Trubulho, pum o fim de 
substituir a formu mcnsul de pagumento de .iullarios pclu fornw quinzenal, 
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a fim de aguardar o projeto de reforma da Consolidação das Leis do Tru· 
balho. Apro•ado. 

I.Z. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO- Reivindicações apresentadas por 
Comissão da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará aos M iÕis
térios da Saúde, do. Interior, das Minas c Energia, do Trabalho, do Plane
jumento c da Previdência Social. 

SENADOR MARCOS FREIRE-. Tensão c conflitos sociais, cm 
regiões do Nordeste, advindes de problemas da terra. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Manifestação do Presi
dente João Figueiredo, favorável à construção da usina hidrelétrica de 
Balbina, no Arnalonas. 

I.Z.8- Comunlcaçio da Liderança do MDB na Cimara dos Deputa
dos 

-De substituição de membro cm Comissão Mista. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 28/19 (n• 5.765/78, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre n 
criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarcna - CODE
BAR, c dá outras providências. Apro,ado, em regime de urgência, após 
pareceres das comissões competentes, tendo usado da palavra em sua dis
cussão os Srs. Aloysio Chaves, Itamar Franco, Mauro Benevides, 
Gabriel Hermes e Leite Chaves. A sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 3/16 (n• 101/11, na Casa de ori
gem), que regula a responsabilidade civil das empresas de ônibus no 
transporte de passageiros. (Apreciação preliminar dajuridicidadc.) Rejei
lado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 21/79 (n• 4.701/78, na Casa de ori
gem), de autoria do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a 
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pia ui, c 
dá outras providências. Apro,ado, cm primeiro turno. 

-Projeto de Lei do Senado n• 106{79, de autoria do Sr. Senador 
Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso II, do Código Civil Brasilei
ro. Apro,ado, cm segundo turno. À Comissão de Redação. 

- Projeto de. Lei do Senado n• 60{76, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Qué:rcia, que dá nova rcdação ao art. 450, do Decreto-lei 
n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 
Aprovado, cm primeiro turno. 

-Projeto de Lei do Senado n• 88/19, de autoria do Sr. Senador 
Agenor Maria, que acrescenta dispositivo à Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973, determinando o cômputo cm dobro dns horas extras, para efeito de 
aposent01doria por tempo de serviço, (Apreciação preliminar da constitu
cionalidade c juridicidadc.) Rejeltodo. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 95/19, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que elimina desigualdade de tratamento no cálculo da 
CQmplemcntação du aposentadoria dos ferroviários. (Apreciação prelimi· 
nar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR tfGEi\'OR MARIA- Destinação dos recursos prove· 
niente~ da Uiferença dos preços de custo u n[vel de produtor e de venda a 
nível de consumidor do álcool destinado a veiculas uutomotores. 

SENADOR 17'A M,IR FRANCO- Fatos históricos alusivos à con
~.:essão de unisth1. Reintegração de funcionários estaduais e municipnis 
punidos por utos revolucionários. 

SE.I'AIJOR .1/,IURO BENEVJDES- Repercussão negativa do 
comportamento adotudo pelo Congresso Nacional quando da apreciaçlw 
de propost:t de emcnd;tit Constituiçito, referente a eleição de Prt:feito das 
C:tpttai .. hra~ilt:ira ... h.liturial de A rolha de S. /'auJo, edição de hoje, en

tituladll "Liçito dl' Orortuni~lll~l", refcrc.:ntc úqucla matêria. 

SESA DOR &'AS l':i O M(./J.LER- Protc~to wntra Ue~cortesht que 
teria havido nn encaminhamento de convite, formulaUo rela Vicc
l'residl:nci;t do Banco do Bru~il, pura inau~uraçrto, em Alta Floresta
MT, de ;tgt!ncia daquele úrglto. 

SENADOR JARRAS PASSARINHO- Apelo cm favor de mora
dores do Conjunto Panorama- 21, em Belém- PA. 

1.5-COMUNICAÇÀO DA PRESIDENCIA 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho· 
ras c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.6- ENCERRAMENTO. 

l-ATA DA 103• SESSÀO, EM Zl DE JUNHO DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.1.1 - Partcer 

Referente à seguinte matéria: 

- Projeto de Lei do Senado n• 98/78, que ahcra o arl. 2• da Lei 
n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Plano de Valori
zação Económica da Amazónia. (Redaçào final,) 

z.z.z- Comunlcaçio do Presidência 

-Designação do Sr. Senador Henrique de La Rocque, para inte
grar a Delegação Brasileira à IX Assembléia Ordinária do Parlamento 
Latino-Americano, a realizar-se na Cidade do México. 

Z.Z.3 - Requerimento 

- N9 214/79, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para a redação final do Projeto de Lei do Senado n• 98/18, que 
altera o art. 29 da Lei n9 5.173, de 27 de outubro de 1966, que dispõe 
sobre o Plano de Valorização Económica da Amazônia, a fim de que fi. 
gure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

Z.l.4 - Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 194j79, que estabelece o leio da 
pensão atribuída a ex-servidores, associados do IPC, e dá outras provi
dências. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 53/78 (n• 4.694/78, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
doação de lote à Organização das Nações Unidas- ONU, pela Compa
nhia lmobiliúria de Brusilia - TERRACAP. Apro•odo. À sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 150/78 (n• 5.743/78, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que inclu.i no 
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de lO de setembro 
de 1973, o porto de Tcfé, localizado no Municlpio de Tcfé, Estado do 
Amuzonas. Apro,ado. À sanção. 

2.4-DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SF.SSi\0. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador leite Chaves, prorerido na sessão de 21·6-79, 

4- ATOS IJA COMISSÃO DIRF.TORA 

- N<• 27, de 1979. (Repuhlicaçilo.) 
- N' 2K, de 1979. 

5 -INSTITUTO DE PREVJDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Resolução n• 65/79. 

-Ata de reunião do Conselho Deliberativo. 

6- GRUPO BRASILEIRO DA UNiiiO INTERPARLAMEN
TAR 

-- Edit;.tl de Convocuçrto de reuniito da Comissão Dclibcrutiva. 

7- ATAS llE COMISSOES 

K- MESA lliRETORA 

9- UIJEIU:S E \'ICE-LIDERES llE I'Airfli>OS 

III- ('O~li'OSIÇÀO llAS COMISS()ES I'ERMANENTES __ .. _______ , __ , __ _ 
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ATA DA 102' SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES E GASTÃO MULLER 

;1s 14 /lO R tiS F. JO MINUTOS, ti C liA M·Sii PRESEN'Tf.'S OS SRS. 
Sf.'NAJJORHS: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Raimundo Parente - Aloysio 
Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Ale~undre <:osta -
Henrique de La Rocquc- Alberto Silxa- Bernardino Viana- Helvídio 
Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria
Cunha Lima- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Teotônio Vilela
Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Roberto Saturnino - Lázaro 
Barboza- Gastão MUller- Mendes Canule- Arfonso Camargo- José 
Richu - Leite Chaves - Juison Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, d~claro 
aberta a sessão. 

O Sr. lv-Secretário procederá a leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MF.NSAGENS DO PRESIDENTE DA REP(JBLICA 

Restituindo IIUtcÍJ:ra(os de projetas de lei sancionados: 

N' 098/79 (n' 116/79, na origem), de 21 do corrente, referente ao Proje· 
to de Lei da ~;ima!a nv 24, de I ~7R (nv 287/75, na Casa de origem), que dis· 
põe sobre a 1nclus:10 d:1 Educaçao Moral e Cívica, como disciplina obriga
tória, nos sistemas de ensino do Pais, c dá outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei nv 6,660, de 21 de junho de \979.) 

NY ?99/79 (n11 177/79, na origem), de~ I do corrente, referente ao Proje· 
toJ de Lei n~' 6, de 1979-CN, que cria o Fundo Especial de Formação de Pes· 
soai- FUNFORPE. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.661, de 21 de 
junho de 11179.) 

Dl• a~radt•ciml'nlo dl' comunicação: 

N~' 100/79 (nv lHI/79, na origem), de 21 do corrente, referente à apro· 
V'H;ào dos Projetos de Decretos Legislativos nvs 17, 19, 20, 21, 24,28 a 33 c 
35, de 1979. 

PARECERES 

PARECERES N's 308, 309 E 310, DE 1979 

Sobre o ProjetA> de Lei da Cllmar:> n.• 88 (n.• , .. , , . , , 
2.978-B/76, na orlrem>, de 1977, que "Institui seguro obri· 
gatório nas gura.rens e estacionamentos pagos". 

PARECER N.0 308, Dt: 1979 
Da CollÚiiSiÍO de Economia 

Relator: Senador Franco Montoro. 

Procedente do Câmara dos Deputados, vem a esta Comlssiio 
de Economia o Projeto de Lei n.o 88/77, que lnsUtuJ o seguro obrl
go.tórlo nas garagens c esto.cionnmcntos pagos. 

segundo os dispositivos conUdos no Projeto cm pauta, as em· 
prcsns que opcrnm no ro.mo de go.rngens c csto.clonnmentos pngos 
!lcam obrlgadtLS a manter um seguro obrigatório destinado a ga
rnntlr o pagnmento de lndcnlzaçiia, mediante a simples prova de 
~'lno c independentemente dn. npuro.çfi.o de culpo., devida. n seus 
u.suó.rlo.s contra n. cventuo.Udndc de dnnos fL"icos de seus veiculas. 

o teor da justl!lcaçiio apr..,entada pelo autor, o Ilustre Deptl
tado Alexandre Machado, é o seguinte: 

"No BrtLSJl, depois do Decreto-lei n.O 73, de IDGO, tor
nnrnm·sc obrlgntórlos os seguintes seguros de responsabi
lidade civil: ai dos proprietários de veiculas automotores 
de vins terrestre, fluvial,. lacustre c mnritlmn; b) de ncro
no.vcs; c) dos trn.nsportndores cm geral; d) dos construto
res de lmóvels cm zonns urbnnns. 
Outrns modnlldndcs do rnmo pcnnnneccrnm livres c pn.s· 
Ro.rnm n dcnominnr·llc st.·~uro fncultntlvo de responsnbl· 
Jldade civil. 

O ~cguro obrlgn.tórlo de rc.o:;ponsnbllldndc civil dos proprie
tários de veiculoH nutomotorcs de vln.s· terrestres de ncor-

do com o Decreto-lei n.O 814, de IOOD, que alterou o De
creto-le! n.' 73, de 1966, niio dó cobertura de qualquer es
pécie de dano material. 

Visa, apentLS, à reparação dos danos causados por veiculas 
c pela respectiva carga Jl pessoas transportadll.S ou não. Dai 
a necessidade da crlaçao de um outro tipo de seguro obri
gatório. que vonba dar cobertura de danos materiais a veí
culos, que se encontrem em garagens e estaclonnmento.s 
pagos." 

Realmente, conforme assevera o autor, lnexlste um seguro obri
gatório que dê cobertura de qua.Jquer ""pécle de dano material a 
veiculas que se encontrem em garagens e estacionamentos pagos. 

Porém, na medida em que um Individuo demanda uma gara
gem ou estacionamento pa.ro, ele procura garantir a. guarda e pro
tcção !islca de seu veiculo, cuja r""pon.sabllldade é assumida pelo 
proprietário de tais estacionamentos, mediante uma taxa. ora, 
qualquer dano físico ocorrido ao veiculo que se encontre sob a 
guarda de um estacionamento ou garagem, juridicamente, é de 
responsabllldade da empresa ou de seu proprietário. 

Por <Jutro lado, se todos os velculos !assem obrigatoriamente 
segurados contra danos tísicos (Incêndio, roubo, etc.) lnex!stlrla 
praticamente demanda pelos serviços de guarda e proteção dos 
estacionamentos ou garagens pagas, pois, eximida a respon.sab!ll· 
dnde. das cmpresns que atunm· no .ramo· de estacionamentos e ga
ragens pagos, veri!icnr·se-ia a transferência do õnus do Seguro pe
la empresa para o usuário, através do sobrepreço que seria o.dicio
nndo às taxa.s de estacionnmcn to. 

Portanto. do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei da 
·Câmnra n.O 88/77. 

Sala. das Comissões, 30 de novembro de 1977. - Marcos Freire, 
Presidente - Fianco l'rtontoro, Relator - I\otilton Cabral - Vascon
celos Torres - Domicio Gondim, vencido - Roberto Satumlno -
Arnon de 1\tello. 

PAKECER N.' 369, D~ 1979 

Da. Comissão de Transportes, Comunicações e Obras ·Públicas 
Relator: Senador Alexandre Costa. 
O presente projeto, de Iniciativa do Ilustre Deputado Alexan

dre Machado, Institui seguro obri~atórlo nas garagens e estaclo
namentoiS pngos. 

~. A just!!lcaçiio sallen<a que o projeto pretende preencher 
uma lacuna na legislação securltártn, na medida cm que os usuá
rios de gnrngcns e esto.clonn.mentos pagos não têm qualquer tipo 
lega-l de ressnrcimento dos danos sofridos pelos veículos. • 

3. Não obstante, su.be·se que o ato de dclxnr um veiculo em 
garagens ou estacionamento envolve a ren.Uzação de um contrato 
de locação, com direitos e obrigações po.rn cn.dn. umn dns partes 
cabendo. no proprletá.rlo do veículo o dever de pagar a tnrifn. exl~ 
glda e o direito de reavê .. lo sem avarin., do mesmo' modo que no 
proprietário da garagem ou estacionamento cabe o direito de rc· 
ceber o preçO pcln. guarda e protec;ão provlsórlns do veiculo e o 
dever de devolvê·lo tal qunl o recebeu. Assim, à semelhança do 
contrato de transporte, o lnadimplemento desse ajuste ncnrretn 
para o lnndlmplentc, n!nda que objetiva n suo responsabilidade c 
mesmo sem culpa, uma série de conseqüê!)clns jurídicas que não 
exclui o dever de rcparnr o dano. 

4. Cumpre, nlndn, aduzir que, se todos os veículos tossem 
obrlgntorinrncnte segurados contrn. Incêndio,, roubo etc., prnticn .. 
mente cc.sso.rlo. a. demanda dos serviços prestri.dos pelns garagens e 
csta.clonnmcntos pagos c, sobretudo, acarretaria a transrerênclo. do 
prêmio da npóUcc de seguro nos usuó.rlos, ou seja., ocorrerln uma 
sobretnrlfn correspondente ao ânus de tnl obrigação. 

Ante o exposto, oplnnmos pela rejelçõ.o do presente projeto, 
Snla das Comls.•ões, 11 de abril de 1078. - Lourlval Baptista, 

Presidente - Alexandre Costa, Relator - Braga Junlor - ;\la.ttos 
Leão. 

I'ARF.CER N.• 310, DF. 1979 
Dn. Comlssia.o de Flnan~a." 

Reln.tor: Senn.dor Alberto Sllvn. 
' O Projeto cm tcln., apresentado pelo llu.strt' Dl'putndu Alexnn

clre Machado, tem por C.'Jcopo ln.'it!Lulr sc~uro obril-("nt.órlo nas ~a
l':1~L·ns (! e.staclonn.mentos pn.gos. 

.1\pón tramlt:l!' pelns Comls~i•cs de Con.o:;tltuir;üo t' Jusw:n, dt• 
Tran::;port.es c de Economia, Indústria e Coml·rdo mt'n•rendn 1~:1-
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reccres peln constttuclonnlldn.de e aprovação, resultou n proposiÇf\.0 
acolhida pelo Plenário da Cilmnrn dos Deputados. 

Encamlnhndn à. revisão desta Casa, sobre eln manifestu.rnm-se 
ns Comissões de Economia e de 'Dransportes, Comunicações e Obras 
Públicos pela rejelçii<> da medida. 

A este órgão técnico compete o cxn~ dn matéria sob o en
loque !lnancelro. 

De !nto, o conteúdo da sugestão pouco ou nada dlz com as 
llnanças públicas por se conter no âmbito das rclnções regidas 
pelo direito privado. 

Todavia, evidencia-se o descablmento do argumento contido 
na Justlllcação do projeto, segundo o qual os usuórlos de estaclo
na.rnentos e garagens acham-se ao desabrigo de nonnn.s que lhes 
assegurem o ressarcimento de danos sofridos em seus veículos. 

Com eleito, tal al!rmaçii<> Implica em negativa de vlgcncl11 às 
normas que disciplinam n responsabllldnde clvU contidas no Có
digo Civil. 

A obrigatoriedade do seguro, como sugere n providência, há de 
onerar aos usuó.rlos do.s serviços em questão, tendo em viSta que 
as empresn.s que operam na locação de garagens e estacionamentos 
tn.rãO repercurtir sobre o preç-o do serviço o valor do prêmio do 
seguro, eximindo-se, então, do ânus que lhe compete em caso de 
d[l.no em beM sob a sua guarda. 

Pellls razões el<postas, opino pela rejeição do projeto em exame, 

Saio. das Comissões, 21 de Jilnho de 1979. - Cunha Lima, Pre
sidente - Alberto Silva, Relator - Saldanha Denl - RalmWido 
l'a.rtnle -VIcente Vuolo - Jutahy Maralhiies- Alfonso Camarro 
- ~lauro Benevides - Jorge Kalume,- Lomanto Júnior. 

PARECER N• 311, DE 1979 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da 
Cii.mara n,0 24, de 1979, (n,0 5.796·8, de 1978, 1111. Câmara 
dos Deputados) que "concede pensão cspecla.l a Darei da 
Silu, e dá outras proddênclas". 

Relator: :Senador Alfonso Camarro 

De inlclatlva, do Senhor Presidente da República, vem no exa
me da Comissão de Finanças o projeto de lei que concede pensão 
especial a Darei da Sllva, e dá outras providências. 

A Mensagem Presidencial submete a matéria à deliberação do 
Congresso Naclonul, nos termos do artigo 51 da Constituição, e se 
laz acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado do Exército, que rlestaca: 

"Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
vossa Excelência o Anteprojeto de Lei anexo, pelo qual a 
União concede amparo a Darei dn Sllva, residente em Lo
rena- SP, vitima, em 2 de fevereiro de 1057, da explosão 
acidenta.! de um roj;lo deixado por ntllltares do 5.0 Regi
mento de Inlantarla, em local onde fora realizado, na vés
pera, exerciclo de tiro real. 

o lamentável acidente foi objeto de Inquérito Policial
Militar, Instaurado por ordem do Comandante do então 5.0 
Regimento de Infantaria, no qual ficou caracterizada a 
responsnbllldade clvll da União. 

A vltlma sofreu, em decorrência da cxplosiio, perda 
do membro interior direito, na altura do terço superior da 
coxa, teve tornozelo, coxa e perna esquerda atingidos por 
estllhaços e pnrallsla do pé esquerdo, sendo considerada 
Inválida e necessitada de cuidados permanentes de enfer
magem ou hospitalização." 

Na Câmara dos Deputados a proposição mereceu aprovação do 
Plenário, após tramitar pelas Comissões de Constituição c Justiça 
e de Finanças. 

Trata-se de providência legal de grande justiça que objetlva 
conceder o amparo dn União a vitima de acidente cm local utlllzn
do pelo Exército pnrn cxcrclclo de tiro, com carnctcrlznda rcspon
.1abllidade clvll da Unliio FederaL 

A pensüo a ser concedida é equlvnlcntc o. duns vezes a mnior 
sn.lárlo rninlmo do Pais, sendo lntrnnsferivel c lnncumuhí.vel com 
quaisquer rendimentos nuferldns dos cofres públicos, lnclu.~lvc pcn
:;áo prevldenclfl.r~n. ressalvado. a orção, extinguindo-se com ·a mor
te do benellclúrlo. 

Sob o aspecto tln:mcelro, competêucln. regimental desta e'omi.s
.~iLo, vale res:1nltnr que n despesa decorrente da Lei correrá à con~ 
t.n. <lc F.ncnll~os Gerai:-:. tl!t Unlúo - Rccul'sos sob n ~:~upervlsflo do 
Mlnt.·:térlo du Fa7.endn. 

A vista. do exposto, opinamos pelo. nprovacfio do Projeto de Lei 
dn Cilmnrn n.0 24, de 1970. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1079.- Cunha Lima, Presi
dente - Affonso Camargo, Relntor - lta.imwtdo Parente - .Ju
tahy Magalhães - VIcente Vuolo - LollULnto Júnior - Jorge Ka
lumc - Mauro Benevides - Alberto Silva - So.ldnnha Derzl. 

PARECERES N•s 312 E 313, DE 1979 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n"'142, de 197K, que ''ultcru a 

estrutura de CateKorias Funcionais do Quadro Permunente do Sena
do Federal". 

PARECE~ N." 312, DE 1979 

Da Com.issoi..o de Constituição e Justiça 

Relatnr: Senador Wilson Gonçalves. 

O Projeto de Lei sob nosso exame é da Comissão Dlrctora 
desta Cn.sa e objetlva que aS classes das Categorias Funcionais 
Integrantes do Jlstemn de Clnssl!lcnção de Cargos ILel n.0 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, c Lei Complementar n.0 10, de 1071 I 
que possuam, cm sua estrutura rctrlbutiva, as Rcfcrênclns 1 c 2 
da escala de que trato. o Ane'xo n da Lei n.~ 6.409, de 20 de março 
de 1077, passem a lnlclro.r-se nn Referência 3 da cscn!a constante 
do Anexo II da Lei n.o 6.518, de 17 de março de 1078. 

O Projeto oferece o Anexo I que altero o Anexo Ill da Lei 
n.' 6.323, de 14 de abril de 1976. 

A proposição da Comlssiio Dlrctora, como. se vcrlllcn, deseja 
apenas compatlblllllar a estrutura da Categoria Funcional de Agerte 
de Portaria do Quadro Permanente do Senado com a modificaÇão 
determinada pelo Decreto-lei n.O 1. 604, de 22-2-78, para n admi
nistração do Poder Executivo, medida Já tomada pela Câmara 
dos Deputados a tlm de que se hannonize, entre os Poderes do. 
Repúbllca, a sistemática da paridade determinada pelo. Constitui
ção Federal l~rts,. 98 e 108, § 1.0 ). 

O Projeto, pois, é constitucional c jurídico. 

Sala das Comlssões, 6 de setembro de 1978. - Donlel Krlcger, 
Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Nelson Carneiro -
Leite Chaves - Cunha Lima - llelvidlo Nunes - Gustavo Ca
panema - Lenolr Varras - Itlllivlo Coelho. 

PARECER N.0 313, DE 1979 

·Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Cunha. Lima. 

Propõs a Comissão Dlretora da Casa o presente projeto de lei 
que sugere alteração do Anexo m da Lei n.0 6.323, de 14 de nbrll 
de 1976, que previa as re!erênclas I e 2, nos termos da lcgl;lnçio 
básica aplicada nos servidores do Poder Executivo. 

Em síntese, n. medida viso. n adaptar a estrutura. de deter
minadas Categorias Funcionais do Quadro Permanente do Se
nado no paradigma estabelecido pelo nrt. 4.o do Decreto-lei n.0 

1.604, de 22 de fevereiro de 1978. 

A proposição em. tela determina, tão-somente, n supre.:süo 
das Re!erênclas I e 2, passando a estrutura retrlbutlva das Ca
tegorias correspondentes a iniciar-se nn. Referência 3. 

A adoção da medldn nenhum óbice se poderia opor sob o as
pecto financeiro, uma v~z que previstos na verba. or~n.mentó.ria 
do órgão os rccurJos destinados à. remuneração rios servldore.~ 
nbrnnglclos pela ascensão. 

Todavia, cabe registrar que os objetlvos da proposição já fo
ram alcançados com a Lei n.0 6. 626, de 2 de abrll de 1979, que, em 
seu art, 2.0 , assim dispôs: 

"As cln.sses das Categorla.s Funclonnls lntegrnntcs d:l 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, estruturadas m 
forma da Lel n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1070, que 
possuam, em sua estrutura rctrlbutiV[l., ns Referêr.clru 1, 
2, 3 e 4 da escnln de que trata o Anexo 11 da Lcl n.0 6.518, 
de 17 de março de 1078, passam a Iniciar-se na Rclerên
cln 5 da eJcnla constante do Anexo III do Dccrcto~lct n,ll 
1.660, de 24 de janeiro de 1079. 

Paró.grnfo único. Em decorrlmcln do disposto neste 
artigo, fica alterado, no. termo. do Anexo desta Lei, o Ane
xo !Il da Lei n.0 6,323, de 14 de nbrll de 1076." 

Com efeito, verifica-se que a rc!crldn lei velo a nutorlznr a 
n$ccnsfLo 11. R~ferêncln 5, resultando prejudicado o presente pro· 
jeto, razüo pela qunl opino pelo ~>eu arquivamento. • 

Sala dns Comi,ssões, 21 de junho de 1070. - Jurge l{!llumc 
Prr.•il(!cntc - Cunhn Lima, Relator - l\lnuro nencvldcs - Hnl~ 
muntlu I•artmtc - Alberto Silva - Vicente,. Vuolo - S01hlanha 
Um"/.1 - l .. omnntu .Timlor - Afruusn Cam:trJ:n. 
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I'AREC'ERES N•S 314, 315, 316 E 317, llF. 1979 

Snhre o Projeto de J.el do Senudo n~' 12~. de 1974 -
Complt•mt•ntur, I(Ul' umndlflca 11 reda('iill do art. 4~' da l.el Comple
mcntur n1' 11, de 2~ de maio de 1971, e dá outras pro"ldêncla!ii" e o 
P!njetn dt· Lei do Senado n~' 21, de 1975 -Complementar, que udls
poe ~obre a aposentadoria por \'elhlce dos beneficiários do ProArama 
de A~~l~têncla ao Trabalhador Rural, alterando o art. 411 da l.el Cnm
plemt•ntar n1' li, de 25 de maio de 1971", 

I'ARF.C'F.R N• 314, DF. 1979 
Ua Comls~iio de Constltul('iio e Justlçn 

Relutnr: Senudor Ncl~on Carneiro 
Da maior relt:vflnci<~ o Projeto de Lei do Senado n~' 125, de 1974 -

Complementar, de <~Utoria do nobre Senador Adalberto Sena, e a que foi 
a pensado o de n9 21, de 1974, oferecido pelo ilustre Senador José Sarney. 
Ambos visum a corrigir grave equívoco da Lei Complementar n~' li, de 25 de 
maio de 1971, e que ussim estabelece em seu art. 4~': 

''A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação 
mens:il equivalente u 50% (cinqUenta por cento) do salário mfnimo 
do maior valor do País, e será devida ao trabalhador rural que tiver 
completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade," 

Os dois Projetas alteram o aludido texto, e consignam que a idade para 
a aposentadoria do trabalhador rural é de 65 (sessenta e cinco) anos e a da 
trubalbadora de 60 (sessent:l), tal como figura, aliás, na Lei Orgânica da Pre· 
vidência Social (art. 30 da Lei n~' 3.807, de 26 de ugosto de 1960, com modili· 
cações posteriores), 

Nesta Comissito, foi relator o nobre Senador ltaHvio Coelho, que opi· 
nau pela aprovação do Projeto, por constitucional e jurídico. E invocou, en· 
trc outros argumentos, o item XIX do art. 165 da Carta Constitucional de 
1969, que reproduz texto que logrei incluir na Constituição de 1967, assegu· 
rando à trabalhadora aposentadoria integral aos trinta anos de trabalho. 
Bem assinalara o douto Senador Adalberto Sena, ao justificar sua propo· 
siçào, que essa diferença de tratamento previdenciário, em favor da funcio· 
nária pública e da trabalhadora, ''é uma conquista inestimável, baseada em 
motivos de ordem histórica, científica e social. A vantagem alcança tanto a 
aposentadoria por tempo de serviço, quanto a aposentadoria por velhice". 

Também as doutas Comissões de Legislação Social, sendo relator o 
nobre Senador Mendes Canal e, e de Serviço Público, em parecer da lavra do 
eminente Senador Gustavo Capancma, manifestaram-se unanimemente pela 
aprovação da iniciativa. 

Com o .término da passada legislatura, dita proposta foi arquivada, e, 
desarquivada, volta agora a esta Comissão, que, a meu ver, não se deve de· 
morar em ratilicar. em todos os seus termos, o parecer anterior. aceito igual· 
mente pelos demais órgãos técnicos q01: o apreciaram, 

Opino. assim pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n~' I 25, de 
1974, por constitucional e jurídico. E conveniente, considerando prejudicado 
o PLS n• 21/75. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Nel50n Carneiro, Relator- Aloyslo Chaves- Franto Monlo
ro- Raimundo Parente- Moacyr Oalla- Lázaro Rarboza- Aderbal Ju
rema - Tancrrdo Neves - Hu20 Ramos. 

PARECER DO SENADOR ITALIVIO COELHO A QUE SE 
REFERE O REI.ATOR NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA: 

O Projeto de Lei Complementar em estudo, de autoria do ilustre Sena· 
dor Adulbcrto Sena, visa u modilicar u redução do art. 49 da Lei Complc· 
menta r nY li, de 25 de maio de 1971, que estabelece: 

"Art. 4Y A aposentadoria por vdhice corn:sponder(l u umu 
prestuçiio menstll equivalente u 50% (cinqUenta por cento) do su· 
lilrio mlnimo de muior valor no Pais, c scrú devida uo truhalhudor 
rural l\UC tiver completado 65 (scsscnt:1 c cinco) anos de idude." 

Ff1cil é perceber-se lJUC o dispositivo lcgul citndu abmngc, com a cxpres· 
sim "tmb;ilhadur rurnl", homens c mulht:rcs que lubutum no cnrnpo. Nem 
poderia ser de outra forma, pois a lliscriminaçào dcsuliuria o prcceitllllll urt, 
I ~J. ~ \". da Con~tituiçi1o, ~:1rantidor tla igualdade de todos pcr:mte u lei. 
!.cm distirH,'ilo, entre nutrns critérins, de sc'n c trabalho. 

E. mais :1diunte, no Título que trat:l du ordem económica e social, desta· 
ca ii Curtu Magna: 

"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os se:· 
guintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à me· 
lhnri:J de sua condicào social: 

III- proibição de diferença de salúrios c de critérios de ad· 
missões por motivo de se:w, cor e estudo civil;" 

H !i, portanto, de considerar-se, por forçu dos mandamentos constitu
cion:tis. que !ts mulheres está assentuda a igualdade de direito à aposentado
ria, que beneficia, !alo Jt'n.w, ao "trub<~lhador rural". 

O que não especificou a norma cm uprcciaçilo, cm relação às mulheres, 
foi o limite de idade que servisse de termo aquisitivo do favor legal. Dui a 
proposta legislativa, saneando u omissão: 

"Art. 4~' A aposentadoriu por velhice corresponderá u uma 
pn:staçi10 mens:1\ equivulcnte a 50% (cinquenta por cento) do sa· 
lúrio mínimo de maior valor do País e será devida ao trabalhador 
rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
do sexo masculino, e 60 (sessenta) se do feminino." 

Justific:mdo o projeto, ressaltu o autor o disciplinamento du matéria ao 
que estutui a Lei Orgânicu da Previdi:ncia Social (lei n~' 3.807 /60) em seu ar
tigo 30: 

"A aposentadoria por velhice será concedida ao segurado que. 
após huver realizado 60 (sessenta) contribuições mensais. comple· 
tar 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, quando do sexo 
masculino c 60 (sessentu) anos de idade, quando do feminino ... " 

Ao que deve acrescentar-se o disposto no art. 101. parágrafo único da 
Constituiçr1o, ao tratar da aposentadoria do funcionário público: 

"No caso do item III, o prazo i: de trinta anos para as mulhe· 
rcs." 

Bem como no que determina o art. 165, item XIX, igualmente da Lei 
Maior: 

"aposentadoria para a mulher. aos trinta anos de trabalho, 
com salário. integral: e'' 

Por isso, ussinala ainda o Autor, que "essa vantagem etária que se con· 
cede à mulher trabalhadora quando se trata de obter aposentadoria, quer nu 
âmbito do serviço público ou da empresa privuda, i: uma conquista inestimá· 
vel, baseada cm motivos de ordem histórica, cientifica e natural. A vantagem 
alcança t:mto a aposcntadoriu por tempo de serviço, quanto a aposentadoria 
por velhice". 

Nl'lo há. na espécie, falar-se em extensão de beneficio, pois, como ~imos, 
ti lei criadora do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRO· 
RURAL, jamais teria objetivado excluir o trabalho feminino do alcance 
da aposenttldoria, quer em face dos fundamentos jurídicos:constitucionais 
que regem o nosso Direito, quer em face du realidade que ê a vigorosa contri
buição du mulher brasileiru ao nosso sistema agrário. 

O art. 2Y da Proposição indica a fonte de custeio- que são os recursos 
de que tmltl o urt. 15 du Lei Complementar n'~ 11/71 -, embora a modifi
cação em tela não objetiva a criação, majoração ou extensão de nenhuma 
prcstucito de serviço de assisti:ncia ou de benellcio compreendidos na previ· 
dénciu social. mas sim :1linhar ao sistema jurídico vigente a idade limite para 
:1posentadoria da mulher trubalhadora rural. 

Em face do exposto, opinamos pela ilprovuçào do projeto, por constitu· 
cional e jurídico. 

SuJa das Comissões. 2J de ubril de 1975.- Jtalil•io Cot'lho. 

I'AREC'F.R N• 315, IJE 1979 
l>a C'nmlssào de l.e~o:lsla('iio Social 

Rt•1utnr: Senudnr 1\lendl·~ C'anllll• 
De autoriu do eminente Senador Adulhcrto Scn:1, ohjctivu o presente 

projeto ;~\tcmr o art. 41• da Ll!i Complcmcntilr nY 11, de 25 de maio de 197\, 
que instituiu o"l)ro~r:nna de Assisténciil tiO Trabalhador Rurul"lPRORU· 
RAL). 

Ao prnieto, cstil anc,ado o de número 21. de l<l75, de iniciativ;~ t.!ll ilu:-.
tn: Senadnr Jnsé Sarney, de finalidade idénti~.::1. 

O art. 4Y, ~:uja altera~<in é pretendida, dispi')e sobre ii :1pnsentadnria. pnr 
ve\hkc, do trabalhador rural que ...:nmplcte (,5 ano' de idade. N~~~~ di ... till~Ul!, 
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a exemplo da Lei Orgünica da Previdência Soci11l, o trabalhador do sexo 
musculino do de sexo femcnino, qu~wto uo privilégio deste cm obter o be
neficio prcvidenciúrio cinco :mos antes ,duquele. 

Quer, assim, o projeto que, na parte final do dispositivo, fique cxplicitu
do que a mulher tmbalhadom tem direito i1 uposcntadoria ao campletur 60 
anos de idade. 

Nào hí1 dúvida de que sobram urgumcntos, de ordem doutrinúria e h:· 
gal, pura justilicar o projeto. Assim. a começar pela própria Constituição, 
vamos encontrar os artigos !O I, 102 e 165, XIX, que dão tratamento diferen
ciudo li mulher no que tunge à a[')osentadoria por tempo de serviço. A pró
prio.! Lei Orgânica da Previdência Social, como já referimos, dcterminu cm 
seu art, 8Y que a uposentadoria por velhice será concedid:1 à mulher que 
completar 60 anos de idade, enquanto que a do homem só ocorre aos 65, 

Assim, é interiamcnt~ pertinente a observação do eminente Autor do 
Projeto, quando lembr:1 que: 

" ... essa diferença de tratamento previdcnciário, ou essa v anta· 
gem etária qUI: se concede à mulher trabalhadora quando se trate 
de obter aposentadoria, quer no âmbito do serviço público ou da 
empresa privada, é uma conquista inestimável, baseada cm motivos 
de ordem histórica, cientifica c social. A vantagem alcança tanto a 
posentadoria por tempo de serviço, quanto a aposentadoria por ve· 
lhice." 

A esse argumento, poderíamos acrescentar o expedido pelo ilUstre Sena
dor José Sarney aojustilicar o projeto que apresentou com o mesmo fim. Diz 
S. Ex• que: 

" ... justamente a atividade agrfcola é a que se pratica sob con
dições inteiramente desfavoráveis, provocando prematuramente, o 
desgaste físico dos que a exercem c, por isso, com muito mais ra
zão, deveria observar os preceitos antes longamente: referidos." 

Assim, não resta dúvida de que a omissão da aposentadoria da traba
lhadora rural cm idade inferior à do trabalhador, só pode ter decorrido de 
uma tesatençào do legislador quanto à uniformidude de critt:rio adotado cm 
outras disposições legais que tratam da previdência social. Impõe-se, dcstar
te, a correção, motivo pelo qual opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1975. - Nelsoft Carenelro, Presi
dente - Mendes Canale, Relator - Domlclo Gondlm - Henrique de La 
RoC"que. 

PARECER N• 316, DE 1979 
Do Comlssio de Smlço Públleo Cl•ll 

Relator: Senador Gustat'o Capanema 

O projeto submetido à apreciação desta Comissão acha-se apcnsado no 
de n~' 21, de 1975, tramitando, regimentalmente, cm conjunto. 

De autoria do eminente Senador Adalberto Sena, a matéria visa a modi
ficar a redução do artigo 4~' da Lei Complementar n~' 11, de 25·dc maio de 
1971, que institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. 

Recebendo a aprovação das doutas Comissões de Constituição c Justiça 
c de Legislação Social, e contando, cm ambas, pela notâvcl significação de 
seu objetivo, com a simpatia de seus ilustres membros, não podcrfamos dei
xar de consignar a nossa igual simpatia pelo assunto. 

Com efeito, entendemos que é da maior pertinência a adoção no regime 
do FUNRURAL, do principio que tem como paradigma o disposto no arti· 
go 8• da Lei n• 5.890, de8 de junho de 1973 (Lei Orgânica da Previdência So· 
dai), que dispõe: 

"Art. 8~' A aposentadoria por velhice corresponderá n uma 
presto1ção mensal equivalente a cinqUenta por cento do salltrio 
mínimo de maior valor vigente no Pu(s, c scrâ devida ao trabalhador 
mral qut• tivt'f completado 65 anos dt> ldadt>, quando do .ft>XO maJcull· 
tw ,. 60 ano.\' de idadt>, quando do .rexo feminino. 

NUa se compreende, sobretudo, quando o Ministério da Previdência c 
Assistênciu Sociululurgu, consideravelmente, o manto tutelar da Previdênciu 
Sociul, que huju trutumento dcsigwotl no que tange as vuntugcns confcridus b 
mulher d:1 cidude c do cumpo. 

' No momento em que o Congresso Nucionul uprova o projeto que esten
de os benefícios dt1 Prcvidénciu Social uos r.mprcgadores rurais, gostur!umos 
de cnfutiznr n importünciu du muti:riu, que ora nos cumpre exuminur, situudu 

nu esfera do FUNRURAL. c, portunto, no mesmo elenco de conquistus so
ciais que une, agora, as rntws de crnprcg;.1dorcs c c:mpregados rurais. 

No rol de compcténcia desta Comissiio, prevista no urt. 114 do Regi· 
mcnto Interno, encontrumos o estudo de todas as matérias referentes aos ór-

giios do Serviço Público Civil du União e seus servidores, inclusive das uutar
quius- onde cst{l sítuudo o FUNRURAL. 

Estamos, pelo exposto, de :1cordo com o projeto, ruzão p..1r que opina· 
mos pela sua tlprov:Jçào. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1975.- AUKUsto Franco, Presi
dente, eventual - Gusta\'11 Capanema, Relator- Itamar Franco - Accloly 
Filho. 

PARF.CF.R N• 317, DE 1979 
Da Comlssio de Finanças 

Relator: Senador Cunha Lima 

O presente Projeto de Lei objetiva alterar a redução do art. 4~', capul, da 
Lc:i Complementar n~' li, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural. 

2. Observa o autor, o ilustre Senador Adalberto Sena, na Justificação 
do Projeto, que os benefícios da aposentadoria por tempo de serviço c por 
velhice são assegurados ao homem e b mulher com unânime diferenciação de 
tratamento, tanto no texto constitucional, como nnlcgislação previdenciâria 
em vigor, constituindo-se essa discriminação numa conquista fundada cm 
ralÕes de ordem histórica, social e científica. 

3. De fato, a Constituição estabelece expressamente aquela diferen· 
ciação em alguns dispositivos, tais como os arts. 101, 102 c 165, item XIX. 
Da mesma formu, o art. 30 da Lei Orgânica du Previdência Social, ao dispor 
sobre a aposentadoria por velhice, determina que esta se dará ao segurado 
que completar 65 unos, quando do sexo masculino, c aos 60 anos, quando do 
sexo feminino, 

4. Entretanto, ao disciplinar idéntico benefício pura o trabalhador ru
ral, o art. 4q da Lei Complementar n9 11, de 1971, não observou a referida di
ferenciação, assegurada com uniformidade pela legislação em geral. 

Assim, nos termos do citado dispositivo, a aposentadoria'por velhice do 
trabalhador rural, tanto do sexo masculino, quanto do sexo feminino, ocor
rerá, indistintamente, aos 65 anos. 

S. Dessa forma, pretendendo apenas compatibilizar o texto da Lei 
Complementar n~' li com as demais disposições legais sobre a matéria, 
justilica-se plenamente a medida aqui proposta de manter o beneficio para o 
trabalhador rural, observados, porém, os limites de 65 anos paru o homem c 
de 60 anos paru a mulher. 

Dispondo sobre idéntic;.1 matériu, tramita cm conjunto o PLS n" 21. de 
1975, de autoriu do ilustre Senador Josí: Surncy, cm cuja Justilicação o Au· 
tor salienta, após demonStrar que a Ld Complc:mentar nq li, de 1971, desco
nheceu :1 evolução legislativa brasileira c cstr:mgcira sobre o assunto, que 
justamente nu atividade agrícola, onde ainC:a muis desfavoráveis são as con· 
diçõcs de trabalho c maior o desg:1stc físico do trabalhador, uquela diferen· 
ciuçào de tratumento prcvidenciário devc:riu prevalecer. 

6. No plano estritamente linunceiro, 11 matéria não aprescntu nenhum 
problemu. 

O nrt. 2~' do Projeto estuhelece que os encargos decorrentes du altcmçl1o 
propostu serão 1.1tendidos com os recursos previstos no art, I 5 da mesma Lei 
Complementar nY li, 

A nosso ver, seria até dcsnccessúrio esse dispositivo, uma vel que ;.1 mc:
dida em nudu modifictll.l cstrutunl Jinanccira de custeio dos beneficias cons· 
tan.tcs do Programa de Assisténciu ;10 Tró.ihalhador Rurul. 

Além disso, a matéria nào incide nu vc:d11çi1o do purágmfo Unico do 
art. 165 du Constituição, pois nt1o se trata de criuçi1o, majoruçào ou cxtensi1o 
de: benefício prcvidcnciúrio. 

7, Assim bem examim1du a matl:rii.1 c vcrilicada a incxistl:nl.:i:1 Je qu;.d. 
~1uer óbice de ordem fin:1ncciru, somos pela uprovaçàu do Projeto de Lei do 
Senado n" 125, de I 974 c, cm conscqU(:nci:l, pclu rcj~:içlül dn Pl.S n1• ~I. de 
1'175, 

Sulu d:1s Comissões, 21 de junho de 1979- .lor~c f\nlumc, P1·c~idcntc
Cunhu I.Jn111, Rclutor - l\luuro IJclll'\'ldt·~ - Affonso Cunutq:u -· Suldanhn 
llcrll- Vlct'llll' Vuuln- Allu·rru Sllvu- Rnlmuntlol)urt•nh• -- I.omuniU Jú
nior. 
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PARECERES N•s 318, 319 e 320, DE 1979 

Sobre o Projeto de i.cl do Senado n9ll, de 197S- Complemen
tar- que "dispõe sobre a aposentadoria por velhice dos bcnenchirios 
do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, allerando o 
arr. 49 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971 ", 

PARECER N• 318, DE 1979 
Da Comlnio de Conslllulçio e Jusllça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O ilustre Senador José Sarncy ofereceu Projeto de Lei, visando dar nova 
rcdaçào ao art. 4• da Lei Complementar n• 11, de 25 de maio de 1971, 
de modo a permitir a aposentadoria do trabalhador rural do sexo feminino 
aos 60 anos de idade, a fim de uniformizar a disposição cm vigor com o texto 
da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, 
art. 8Y), A aposentadoria par velhice, para o trabalhador rural do sexo mas· 
culino. era c continua a ser aos 65 anos de idade, 

O nobre Relator, Senador Orlando Zancancr, embora· ressaltando os 
nobres propósitos do Projeto, contra ele se manifesta, por inconstitucional. 
Assinala o ilustrado Relator que "não resta dúvida de que assiste razão ao 
Cminente Autor quanto à "involução" criada pela Lei Complementar n9 li. 
Injustificável o nivelamento do limite de idade para o homem c a mulher tra· 
balhudora, especialmente levando-se cm conta o enorme desgaste físico da 
atividade rural", Se divergência não há quanto ao mérito do Projeto, eis que 
ela reponta no que tange à sua constitucionalidade. E assim a focaliza o Pu· 
reccr em exame: 

"Muito embora a própria Constituição admita o principio da 
distinção do trabalho feminino, como por exemplo, crll relação à 
aiividade c ao horário (~rt. 165~X) c à apo!lentadoria por tempo de 
serviço (art. 16S~XIX), a propOsição nos parece infringente do pa~ 
rúgrafo único desse mesmo artigo que impede a criação, a majo· 
ruçào e a extensão de benefício prcvidcnciário sem a correspondcn~ 
te fonte de custeio total." 

Não se contenta o nobre Relator com ••a simples indicação da fonte de 
custeio, como o faz o art. 29 do projeto", eis que, no seu entender, "não su· 
prc a exigência legal, de vez que o arl. IS da Lei Complementar n• 11/71 
trata dos recursos para o custeio do P.rograma de Assistência ao Trabalha· 
dor Rural, na forma com que está previsto na própria lei", Qualquer alte~ 
ração, para melhorar, ampliar ou estender os beneficias constantes da lei. 
acarretaria desvio de receita ''destinada às demais modalidades de assistén· 
cia já programadas". 

O projeto de Constituição, enviado ao Congresso Nacional cm fins de 
JQ66, apenas possibilitava à funcionária p(lblica a aposentadoria, com todos 
os vencimentos, aos 30 anos de serviço, enquanto o servidor, do sexo museu· 
lino, somente poderia afastar-se da atividadc, com proventos integrais, aos 
35. Acolhendo emenda de minha autoria, a Constituinte estendeu essa dispa· 
siçào a todas as conlribuinles da Previdência Social (arl. 158, n• XX, da 
Constiluiçào de 1967). Essa distinção foi manlida pela Emenda Constilucio· 
nu I n• I, de 1969 (arl. 165, XIX). A lei prcvidcnci6ria, que alcança osrraba· 
lhadores urbanos, mantém essa mesma dualidade quando trat11 de aposenta· 
do riu por velhice. Nilo só injusto, mas ilesa!, insustentAvcl, se afigura distin· 
guir, com a devida vênia, para o mesmo fim (aposentadoria por velhice), a 
mulher que trabalha na cidade c a mulher que lrabalha no campo. A lei- é 
princípio constitucional- deve ser igual para todos (art. 153, § 19, da Carta 
Constitucional de JQ69). Este é:, sem dúvida, não só o primeiro dos direitos c 
garuntias individuais, mas o texto que deve presidir toda a legislação ardi· 
náriu, sobrepondo .. se, como primeiro mandamento, a todas as demais dispo· 
sições constitucionais, que acaso com ele niio se harmonizarem, expressa ou 
imJ'llicitamente. Num Pais onde cada dia é maior o abandono do campo •. cm 
busca dus facilidades, nem sempre encontradas, dos centros urbanos, a le1-
é rcgm de hermenêutica- deve ser interpretada tendo cm conta o lim social 
u que se destina. Nem se diga que. no caso, a disposição especial do parágra· 
fo Unico do art. 165 deve prevalecer sobre u geral, do art. 153, § 19, da Curta 
de 1969. E que, dentro du mcsmu lei magna, hA disposições que, por sua hic· 
mrquiu, são pilares do próprio Estudo. Assim, a igualdade de todos perante 
u lei. A lei que fere cssu determinação é que resulta inconstitucional. O texto 
constitucional que o agride a ele se deve subordinar. Se não for passivei 
hurmonidl·los, hÍille dur prcferêncin uo preceito maior, abrangente de todus 
us situaçl>cs, 

Jlontcs de Mimnda, no cxuminar a Constituição de 1946, abre o estudo 
do Cupltulo dos Direito~ c Guruntias Individuais, escrevendo: "O.r direito.\" 
}imtlt~mt'IIWi.f ni\o se confundem com outros direitos usscgurudos ou protegi· 
dos pelas Constituições, As Constituições nilo protegem só direitos funda· 

meniUis. Vão além deles e das linhus separativas dos poderes. Seria erro crer
se que o simples fato de inserir-se em Constituição um direito e, portanto, 
nào se permitir a sua ulteraçào por lei ordinária, o torne fundamental. Direi
tos fundamentais valem perante o Estudo, c não pelo acidenre du regra con.rli· 
wcinna/", Se é certo, como ensina o mestre, que "as Constituições fazcmfun· 
dumemal o que não é (ou ainda nào é)", ucarrctando "a possibilidade de di
reitos fundamentais nào-supraest;:uais", logo adiante esclarece, citando a 
transformação da democracia, que passou de direito politico, de Sraru.r, com 
Gcorg Jellinck, a direito das gentes, como sustenta Fritz Flciner: "Os direi
tos fundamentais que a técnica da igualdade consagrou são os seguintes: 
a) o de igualdade perante a Lei; b) o de igual admissão aos cargos públi." 
cos", (Comenrários, págs. 145 c 147). 

Se foi a própria Constituição que criou as desigualdades entre o traba~ 
lho da mulher e o do homem, há que tirar, desse fato, as necessárias canse~ 
qUéncias. Na Lei Orgânica da Previdência Social (art. 89 da Lei n9 5.890), 
ainda que hajam satisfeito o mesmo número de contribuições mensais (ses
senta), a aposentadoria por velhice alcança ao homem aos 65 anos c à mu~ 
lher aos 60. E a mesma regra que o .Projeto pleiteia, para a Lei Complemen· 
tar nY li. Os recursos, na Lei Orgânica da Previdência Social, são os mes
mos, O tempo de serviço para a aposentadoria é que diverge, Essa aparente 
desigualdade, que todos os povos civilizados acolhem, constitui a própria 
igualdade diante da lei por todos proclamada e reconhecida. Esta Comissão 
vota pela aprovação do Projeto, por constitucional c jurídico, 

No que tange ao mérito, não há divergência de opinião. Todos os intc~ 
grantes deste órgão, a começar pelo nobre Relator, Senador Orlando Zanca~ 
ner, tão atento aos problemas dos que trabalham no campo, süo por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 23 de abril de 1975. -Accloly Filho, Presidente
Nelson Carneiro, Relator- Dirceu Cardoso- José Sarney - Leite Chaves 
- Paulo Brossard - Heitor Dias - José Lindoso, 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SENADOR ORLANDO 
. ZANC.!NER: 

1:: de autoria do eminente Senador José Sarncy o projeto cm estudo que, 
alterando a rcdaçào do caput do arligo 4• da Lei Complemcnrar n• 11/71, 
que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, objctiva con
ceder a mulher trabalhadora rural a aposentadoria aos 60 anos de idade. 

A atual redução do mencionado dispositivo não estabelece qualquer dis
tinção de sexo para o trabalhador rural, lixando, genericamente, cm 65 anos 
de idade, o limite para a concessão da aposentadoria. 

Discorrendo sobre a matéria, o ilustre Autor do projeto historia, resu· 
midamcntc, desde os primórdios, a evolução desse beneffcio prcvidcnciãrio, 
para acentuar que: 

"Surpreendente c injustificadamcntc, entretanto, a Lei Com
plemcnlar n• li, de 1971, promulgada dez anos depois, desconhe
ceu a cvoluç!o ocorrida, na matéria, tanto no campo da lesislaçào 
cslrangcira, quanto na esfera da própria legislação brasileira de 
protcção aos trabalhadores urbanos, deixando de fazer variar a 
idade pura aposcnladoria cm função do sexo do lrabalhador". 

Não resta dúvida de que assiste razão ao eminente Autor quando à "in· 
volução" criada pela Lei Complcmcnlar n• 11. lnjuslificâvcl o nivclamcnlo 
do limilc de idade para o homem c a mulher lrabalhadora, cspecialmenlc 
levando-se cm conta o enorme dessastc ffsico da atividade rural. A apre
ciação de tais aspectos, entretanto, refoge à ãrea de competência desta Co
missão, que deve, no caso, limitar-se ao campo dajuridicidade c constitucio
nalidade do projeto. 

Muilo embora a própria ConSiituição admila o principio da distinção 
do trabalho feminino, como por exemplo, cm relação à atividade c ao ho· 
rário (arl. 165 ·X) c à aposcnludoriu poncmpo de scrviço(arl. 165. XIX), a 
proposição nos parece infringente do parágrafo único desse mesmo artigo 
que impede u criação, a majoração c a extensão de bcncffcio previdencil&rio 
sem a correspondente fonte de custeio total. 

Ora, inegável nos parece que a redução do limite ctãrio para a aposenta .. 
daria da mulher, é uma cxtcns~o de bcneffcio,-que passaria a ser concedido 
cinco unos untes do prazo estabelecido cm lei. Por outro lado, a mesma rc· 
duçüo ucarrctará incvitllvcl sobrecarga financeira para a instituição previ
dcnCillria, que licaria privada das contribuiÇões devidas no mesmo pedodo. 

A simples indicação da fonte de custeio, como o faz o art. 2~ do projeto, 
não supre a exigência legal, de vez que o art. 15 da Lei Complementar n9 
11171 truta dos recursos paru o custeio do Programa de Assistência a·o Tra
bulhudor Rurul, nu forma com que está previsto na própria lei. Ora, qual· 
quer alteraci'l.o nas modulidudes de ussistência, através da melhoria, am· 
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pliacim ou c~tcnsrw Ue um beneficio ali consignado, acarretará o desvio da 
rcceitt1 UcstinuUa lls demais modalid:1des de assistência jft progrumadus. 

Nessas condições, cm que pesem os elevados propósitos do autor do 
projeto, nr10 podcmos deixm de opinar pela SUl\ inconstitucionalidade. 

Sala das Comissões, 16 de abril de 1975.- Orlando Zancaner. 

PARECER N• 319, DE 1979 
Ou Comissão de Le~l•laçào Soelal 

Relalor: Senudor Mendes Canale 

Pretende o eminente Senador José Surney, com o prcsentc projeto, de· 
terminar que a aposcntadoria por velhicc da trabalhadora rural possa serre
querida aos 60 anos de idade, cinco anos antes, portanto, do trabalhador, 
que continuará a ser devida aos 65 unos. 

Para tanto, quer alterar o artigo 49 da Lei Complementar n9 11, de 25 de 
muio de 1971, que instituiu o ''Programa de Assistência ao Trabalhador Ru
ral'.'. Referido dispositivo, ao r-egular a aposentadoria por velhice, ni'1o fez 
distinção entre o trabalhador rural do sexo masculino c do sexo feminino, re
legando, assim, um critério universalmente aceito quanto à vantagem et!:iria 
conccdida à mulher para os fins de aposentadoria. 

Sucede, no entanto, que dispondo sobre idêntica matéria, já fora apre
sentado, pelo ilustre Senador Adalberto Sena, o Projeto de Lei n• 125, de 
1974, o que, por força rcgimcntal, implicou na anexação das duas propo
sições. 

Nessas condições, já nos tendo manifestado pela aproYação do projeto 
prccedcnte, somos de parecer que a prescnte proposição seja declarada pre
judicada c, conscqUentemcnte, arquivada. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1975. -Nelson Carneiro, Presi
dcnte- Mendes Canale, Relator- Dom(clo Gondln- Henrique de La Roc
que. 

PARECER N• 320, DE 1979 
Da Coml.,iio de Smlço Público Chll 

Relator: Senador Gustavo Capanema 

O projeto submetido à consideração desta Comissão, de autoria do cm i· 
nCntc Senador José Sarney, tramita cm conjunto, nos termos do art. 282 do 
Rcgimento lhterno, com o de n9 125, de 1974, ao qual se acha apcnsado. 

Versa a matéria sobre a redução da idade para aposentadoria por velhi
ce, de 65 para 60 anos, quando se tratar de trabalhadora rural. 

A medida i: justa c oportuna, pareccndo-nos sobejas as razões já expen· 
didas pelas doutas Comissõcs que opinaram na t.:spí:cie. 

Vale salicntar que, por força da anexação aludida, tivemos o ensejo dc 
:1preciar o projeto preccdente, quando nos manifcstamos pela sua apro
v:lçào. 

Nestas condições, ao termo aprovado o Projeto n9 125, de 1974, somos 
levados u considerar prejudicado o prcscn'e projeto, 

Sala das Comissões, 3 de dezcmbro de 1975. - AUKU!ilO Franco, Presi
dente: evcntual, - Gustavo Capancma, Relator- Itamar Franco - Accloly 
Filho. 

PARECERES N•s 321, 322, 323, 324 E 325, DE 1979 

PARECERES N•s 321 E 322, DE 1979 

Ao Projelo de Ltl do Stnado n9 97, de 1975, que ullcru u rc
doçiio do § 2• do ort. 67 da Lei Or~únlco do Pre•ldêncln Soclnl (Lei 
n' 3.K117, de 26 de agosto de 1960), 

PARECER N• 321, DE 1979 
Da Comlssiio de Constituição c Justlçu 

Rchllor: Senador José Sarncy 

Alteru a proposiçi1o o§ 2~' do art. 67 du Lei Orgimicu du J>n:vidênciu So· 
dai cnm u finalidudc de permitir que o reajustamento dos hcnc:ficios 11 c01rgu 
do Instituto Nacionul de Previdência Social pas.'ie u corresponder aos índices 
de rcajust:lmcnto salariul dos integrantes du cutegoriu prolissionl!l u que per· 
tenda o segurado, quando se uposcntou. 11 requerimento deste, 

Evidentcrncntc, o aposentado só se v:1lcrú dcssu fm:uldudt: tluund(l u :1 u
mento de salúrio deferido ii cutcgoriu profissional du qu:tl fu1.iu p:1rtc antes 
de -.c aposcuwr surcrur o reajustumcntn dos benefícios cunccdidns i1 p.cncru-

lid;uh: dos aroscntaUos pclo INPS, como, alif1s, está cxprcssll no ~cguintc 
1rcchu da justilicuçün: 

"Ocorre, entrctanto, que, prccisumcntc com hasc n:• po1ític11 
s:1luri:~l, detcrmin:~dus catcgorius profissionuis, utwvés de Uissidios 
colctivos, obtêm majorações sal:~riais que superum os índices de 
l.!lcv<IÇilo Uo valor dos benefícios, de tu! modo que, com o pass:1r do 
tcmro. se estabclccc profunda disparid:1de entre o que rccchcm os 
trab:1lhadorcs cm atividade e os aposentados," 

Finalmente, prescreve o art. 29 da proposiçlio: "os encargos decorrente~ 
dcsta lei seri1o atendidos com as receitas de quc trata o arl. 69 da lci Orgitni· 
cu da Prcvidí:nciu Social''. 

Vcrs:mdo o projeto sobre previdência social, cuida de matêria du com· 
rctência da União c cuja iniciativa não está reservada, com exclusividade, ao 
Presidente: da República, nos precisos termos dos seguintes dispositivo~ 
constitucionais: art. 89, item XVII, letra c, art. 43 e art. 56. 

S:.llisfaz, por outro lado, a proposição, ao requisito de que trata o pur~
gmfo único do texto constitucional, concedido nestes termos: 

"Purágrafo único. Nenhuma prestação de serviço de assis
tência ou de benefícios comprccndidos na Previdência Social scr!1 
eriadu, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de cus
teio total." 

É verdude que a fonte de custeio indicada no art. 2~' do projeto constitui 
receita normal do INPS, que poderá ou não ser sulicicnte paw plcno atendi· 
menta do cncargo. O exame destc aspecto da questão pertence, entretanto, U 
Comissi1o de Finançus. 

l5tn posto, cntendcmos que o Projeto de Lei n9 f}7, de 1975, elaborado 
consountc :1 técnica legislativa, é constitucional c não merece rcpuro quanto 
a juridicidadc. 

Sala das Comissões, 6 de agosto de 1975.- t\ccioly Filho, Presidcnte
José Sarney, Relator- Nel10n Camelro- Renato Franco- Orlando Zan
caner - Hehidlo Nunes - Heitor Dias. 

PARECER N• 322, DE 1979 
Da Comlsüo de Legislação Social 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

Mediante alteração reducional do§ 29 do art. 67 da lci Orgãnica du Prc· 
vidência Social, o ilustre Scnador Orestes Quércia objctiva permitir quc os 
índices de rcajustamcnto dos valores dos benefícios cm manutençlio scj<~m os 
mesmos dos concedidos aos integrantes da categoria prolissional a quc per· 
tcnciu o trabalhador quando cm atividade. 

Justilicando a matéria o seu autor enfatiza que "determinadas ct1tego· 
rias profissionais, através de dissidios colctivos, obtém majoruçàcs sah1ri:tis 
que supcram os índices de elevação do valor dos benefícios, de tal modo qUI:, 
com o pussar do tempo;sc estubclccc profunda disparidudc cntre o que rcce
hem os trabalhudores em atividudc c os uposentados". 

A :1plicaçào dc tais índices, segundo prevê o projeto cm exame, estú con· 
dicionada a requerimento da parte interessada. 

Em que pcsc o elevado alcuncc sachai da medida om prcconizo1da, quer 
nos p<lrcccr que ela provocuriu um verdadeiro caos administrativo no lN PS. 
porque :1 sistemi1tica que intenta introduzir nos reajustamentos saluríais 
obrigaria uquela instituição a onerosas, senão impraticúveis cont:tbiliz:1çõcs 
p:1n1 cfctuar o pugamento dos i nativos, vcz quc, u cuda cutcgoriu profissional 
corresponderia um índice diverso de reajuste. 

Entendemos, ainda, que ao se uposentar, como o segurudo se desvincula 
por complcto du cutegoria prolissionalu que: pcrtencit1, nl1o hil por que con· 
tinuar se hcncliciundo d:as v:mt:tgcns a elu dcferida. 

Com a uposcntadoria, h(l umu ruptura do vinculo empregntiL·il1, deiX<In· 
do o scgurudo de pcrceher salúrio do cmpregador pura rcccher provento da 
institutiçào seguradora. 

Nlio se pode, cm um l>aís como o nosso, quc lutn com enormes diliculda· 
des para se dcscnvnlvcr, dnr no aposentudo o mesmo trntumcnto concedido 
ao trahulhudor cm atividude, que estll produ1.indo c cujíls nccessidudcs de 
transporte c vcslUÍirio siu> muiores. 

T:1m hé'Ol m1o se deve, onde pruti~.·umentc incxbte "salúrio prnlissionul". 
instituir-se um verdadeiro "provento profissionul". 

Por inviúvel c inconveniente, somos pela rejeição do presente projeto, 
embora ress:ilvundu os intuitos de scu ilustre autor. 

Sala da~ Comissões, ~ Uc nutuhro de 1975. - Nclsnr1 Curnl'irn, Prc~i
dcntc - llcnrlqul' de J.u RoCCJUl',. Relator - 1\ll·ndL•s Cunulc - J>umicin 
Gurulln. 



Junho li~ Jl)79 DI;\RJO DO CONGRI-:..'ISO NACIONAL (Seçilo li) ----------------------------- --~-------------------
Sliluallo ll 2917 

I'ARECERES N•s 323, 324 '325, DE 1979 

Sobre os Projelos de Lei do Senado n~' 97/75, que ••oJrera a rc· 
duçüo do§ 211 do url. 67 du Lei Orgainlcu da Pre,.Jdência Social" ( l.d 
nY 3.H07, de 26 de ugoslo de 1960}, nll 169/75, determlnnndo que ns 
beneficios concedidos pelo INPS serão reujuslados nu llase do rcaju!rt· 
lamento do suhirlo mínimo; dá nol'u redução uo § 2Y do url, 67 da lei 
Orgânica du Prel'ldênclu Social: c n~'217 /75, que nllcra a redacUn do 
§ 2Y do urt. 67 da lei Orgünicu du Prc"idência Social. 

PARECER N• 323, DE 1979 
Du Comissão de Constituiçiio c Jusliçu 

Rt.•lafor: Senador José Sarney 

O l)rojcto cm exame, de autoria do ilustre Senador Orestt:s Quérclu. c 
quc introduz ulten1ç~o nu Lei Org:lnicu da Previdência Social,j:l foi ohjc:to 
de Relatório de nossa lavra, o qual, nprovado pelo Plenário da Com issrto, 
transformou-se cm Parecer deste Orgão Técnico. 

,\ conclusilo do pronunci:~mcnto a que nos referimo.~ foi pela constitu· 
cionulid:tdt:, juridicidadc c boa técnica legislativa da Proposição. 

A seguir, a douta Comissão de lcgislucão Social se pronunciou cont ril· 
riumc:nte i1 aprovaçi:lo da matêria. 

Stlbrcvindo o Projeto de Lei do Senado nv 161), de 1975, c o Projeto de 
Lei do Senado n~ 217, de 1975, de autoria, respectivamente, dos ilustre:~ Se· 
nudorcs Franco Montara e Orestes Quércia, passaram ambos u tramitar 
cnnjunwmcntc com o que ora se analisa. cm virtude dos Requt:rimentos n~s 
472 c 5211, de 1975, da Presidência desta Comissão, aprovudos pelo Ph:núrio. 

1. Em nosso primeiro pronunciamento expendemos as st:guintcs con· 
sidcr:u.;õcs, entre outrus: 

" ... Versando o projeto sobre previdência sociul, cuida de ma· 
léria du compctênciu da Uniiio c cuja iniciativa n5o está reservada, 
com exclusividade, ao Prcsidentt: da República, nos precisos tl:r· 
mos dos seguintes dispositivos constitucion:1is: art. 8Y, item XVII, 
letm "c", art. 43 c art. 56. 

Sutisfaz, por outro lado, 11 proposiçrm, :10 requisito de que tra· 
ta o parflgrafo único do art. 165 do texto comititucional, concebido 
nestes termos: 
" ' " " " " ' ' . " ' " . " ... " .. " . " . " " . " . " " " . " " . " 

Purúgrafo único- Nenhuma prestação de serviço de ussistCn· 
cia ou de benefícios compreendidos nu prcvidi:nciu social ser{t cria· 
du, mujoruda ou cstt:ndida, sem a correspondente fonte de custeio 
totul. 

E verdade que a fonte de custeio indicada no urt. 29 do projeto 
constitui receita normal do INPS, que: poderá ou não ser suncientc 
pum ph:no mendimcnto do encargo. O exame desse aspecto perten
ce, entretanto, i1 Comissão de Finanças." 

3. O Projeto de Lei do Senado n~ 169, de 1975, ;~ssim justinca a vincu· 
l<~çilo do reajustamento dos benefícios t:m manutcnct10 aos mesmos pc:rccn· 
tua is de aumento do sulário minimo: 

", .. os benefícios c:m geral, consoantt: o§ 2~' do urt. 67 d:~ Lei 
Orgilnicu (com u redução dada pelo Decreto-lei n• 66, dcll-11·66), 
sào reajustados de acordo com os índices da roliticu salarial, no 
p;1sso que os benefícios de valor mínimo sofrt:m, de acordo com o* 
5> do arl. 3• da Lei n• 5.H9U, de 197), reajustamento cm funçilo do 
s:llúrio mínimo." 

Após comrmmr us conseqUências dessa dualidudt: de critério, frisu qut: 

".,,vem causando sérios inconvenientes c: protestos dos intc· 
re)lsados. Para corrigi-lu, parece-nos convenh:n~e es~a?ch:ct:! co~~ 
critério único o percentual ao aumento do sulúno m101m.o. Es.teJu c 
obrigatório pum os benefícios de menor valor. Ali:~ d1sso, c.c~m 
fundamento na alteruçllo do sulúrio mlnimo t: a part1r dcsuu v1gcn· 
ciu que os benefícios da previdência socilal são reujust:~dos." 

O ilustre Senador Orestes Quércia, autor do Projeto ora sob cnfoque, 
assim se exprime em passagem capital da Justificaçüo do Projeto de Lei do 
Senado n~' 217, de 1975, cm que propõe: idêntico critério de reajustamt:n.to. n 
exemplo do que falo Projeto de Lei do Senado n9 169, de 1975. de: uutoriU ~o 
Senador Frunco Montoro, ou seja, os mt:smos lndices do uumento do saH1r10 
mínimo: 

" ... uadoçào de tal critério, quul seja, o de udotur os mesmos 
índices t..lu pnliticu s:lluriul pnru reujustumentu dos hcneridos impli· 
c a no aviltamento dc~tcs cm relaçi\o ilo suH1rio míninHl ... " 

Tran~crcvc, rrosseguindo, cartu do Sr. Oswuldo Gndoy, de S~n Píiulo. 
~ohrc o :~o;sunto, acrescentando: 

" ... Impõe-se, port:mto," rcvbão du legi)llaç~o cm cau~u. a fim 
de que sejam semelhantes iniqUidades definitivamente ;~holida)l, 
pois s;)o socio1lmcntc inadmissíveis ... " 

4. À vistil do exposto, opinamos pt::l:1 constitucionalidade, juridicidude 
c hoa técnica lcgishlliva do Projeto em c:~ usa c, no mérito, (art. 1 00, itt:m I, n9 

6), por ~ua aprovaçr1n, nos termos du seguinte 

EMENDA N> I· CCJ (SUBSTITUTIVA) 

Allcru o§ 211 do a ri. 67 da Lei n~ 3.H07, de 26 de ago\hl de 19611 
- lei Orgünlca du Pre"idência Social, modilicadu pelo ar!. 17 do 
Dccrelo-lei nY 66, de 21 de novembro de 1966 c dú outns prmidên
cius. 

t\rt. Jv O~ 2"' r.lo art. 67 da Lei n~' 3.1:!07, de 26 de itSO:->tu de Pl6(), lei 
Orgi'lnicu 1.J.i Prcvidênci:1 Sociul, alterado pelo art. 17 do Decn:to-lei n" M1. de 
21 de nuvemhro de 1966, passu a ter a seguinte rcdaçl'io: 

"§ 2~ O índice de reajustamento serú igual iiO percc:ntual de 
aumento do salúrio mínimo". 

1\rt. 2"' Os encargos decorrentes desta Lei serilo atendidos com :IS re
ccil:ls de yue truta o Caritulo I, do Título IV, do1 Lei n" 3.HtJ7, de 26 dt: ago~to 
de 19611, 

Art. ~.,. Estu Lei entra cm vigor na dLita de su<1 public<~cilo. 
S;.da dus Comissões, 31 de murço de 1976.- Accioly Filho, Pre~idc:nte 

-José Surney, Relator -l.chc Chaves- Hehídio Nunes- Jrali"io Coelho 
- Hcnrit~ue de l.u Rocque - Heitor Dias - Nelson Carneiro. 

PARECER N• 324, DE 1979 
Da Comissão de Leglslaçiio Social 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

Relatório 

Tratu-se de três projetas de lei, aprescntudos sucessivamente, no prum 
dc poucos meses, sobre a mesma mutí:ria. O primdro, de junho dt: 75, de au
toria do nobre Scno1dor Orestes Quêrch1; o segundo, de agosto de 75, de ini
chuiv<.l do nobre Senador Franco Montara c, nno1lmcnte, o terceiro. nova
mente de autoria do nobre: Senador Ort:stes Quércia, visando sempre U<lilc· 
raç:"to do§ 2\1 do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Nessa verdudeim corrida, t:mpret:ndida pelos autores, a motivuçào é 
scmprc a mesma: reajustamento, U base do pcrccntu:.al dt: aumento do salúrio 
mínimo, par<.t os benefícios cm manutt:nçào. 

O primeiro projeto (PLS nq 97 j75) chegou a ter tmmit:.tç~u cmnple\:1, 
huvcndo sido rejeitudo pelu douta Comissão de Legisl;u;5o. Soci:ll. por ''in
viável c inconveniente", segundo o voto do rel<~tor, o nohrc Se nu dor Lu Rue· 
I.JUC, 

Sobrevindo o PLS n• I 69/75 c o PLS N• 217/75. requereu o nobre Pmi· 
dente da douta Comissão de Constituição e Justiçll <.I tramitação em conj un· 
to, de ambos c do PLS n• 97/75. 

Parece fom de qualquer dúvida que o pretendido pelos nobre~ autorc:o; 
dos projetas sob exame acarreta aumentos- e nào insignificantes - nas 
despesas normais do INPS, dado que os recursos indicados no url. 29 sito os 
ji1 destinados uo custeio da previdência social cm seu estilgio i.ltu<.~l. Destarte. 
parece fom de dúvidu que os projetas não sutisfazeni u condição impc:mtiv:.t 
u que se refere o art. 165, parágrafo único, du Constituição Ft:deral vigcnte. 
Como, tod11viu, n ilustrada ComissUo de Constituição e Justiça assim nào cn· 
tendeu, cube-nos o exume do mérito. 

Hi1 dl)is uspectos a serem exuminudos nu tramitaç~o cm canjunto. Um. 
comum " todos os projetas, visa u dcterminur que os benc:lkios concc:didos. 
cm munutcnçUo, pelo INPS. sejam reajustados b base do pcrcentulll de cle
VIU;àu do suli1rio mínimo, abandonando o critério até uqui vigente:, que dc
tcrminu scj:m1 esses [ndices de reajustamento os mesmos du polítlctl salnrilll. 
Em gemi, o que pretenderum os autores foi tirur proveito, em fuvtlr dm:apo· 
scnt:ldos, du utuul politica de vulorizaçào do salário mínimo. Quundo o ~u
lúrio mínimo foi uumcntado segundo percentuais inferiores :.1os dus c;l\egn
rius prolissionnis orguniladus, nào eru interessante uma prorosiçào nn mc)l
mo ~cntido. Habilmente, a rcdnçào dcix;1 o assunto ao ulvcdrill dn :.tpl)~enta
du rt:llllt:rcr ou não o amparo da lei, o que vule di1cr que ele só n far:'i llllC:I~l) 
cm que o pen:cntuul de nurnt:nto dn salário minimo exceda, Ctlnltl ten1ncnr
rilio no\ últinws anos, os índices llc reajustamento da pnliticu salarial. 
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O outro aspecto só é pertinente ao terceiro projeto (PLS n9 217 /75), que 
introdu;: na rcduçilo um :1rt. :!Y com o seguinte teor: 

"Art. 2Y ·Os benefícios cm manutcnçi1o pelo lN PS serão rea
justados U fim de que VOltem a corresponder!\ percentagem do Sil• 

lúrio minimo que rerresentavam na data de seu inicio." 

A Uouta Comissão de Constituição c Justiça, porém, :~provou cnu:nda 
'iuhstitutivu, que pass:~ a ser ex.<tmin;.tda por csl:l Combsi10, c que dú am três 
projctns a seguinte rcdaçi'to: 

I'M EN Dt\ N• I - CCJ (SU BSTITUTI V A) 

Altero o § zo do urt. 67 da 1.•1 no 3.1!07, d• Z6 d• agosto d• 1960, 
Lei Or~imica da Pre,·idência Social. modificada pelo nrt, 17 do 
f>ccrL•Io-lci n'·' 66, de 21 de novembro de 1966, e dú outras provldên~ 
c ias. 

,\rt. i" O§ 2" do urt. 67 da Lei n., 3.807, de 26 de :.~gosto de 196tl, Lei 
Org;inic;t da Previdência Soci:tl. alterado pelo art. 17 do Decreto-lei n~' 66, de 
~I de novcmhro de 1%6, p:tssa a ter a seguinte n:daçào: 

"§ 2~' O indice de reajustamento serú igual ao pcrccntu:ll de 
aumento do sal~rio minimo," 

Art. 211 Os cnc:trgos decorrentes dcst:t Lei scrão atendidos com as re
ceitas de que tr:tta o C<~pitulo I do Título IV da lei n9 3.807. de 26 de asosto 
de 196(J, 

Art. 3Y Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Parecer 

A legislação previdcnci:'lri~ desde 1%7, lixou-se no propósito de estabe
lecer, pura os reujustamentes dos bcnelicios cm gaal, um critério condizente 
com a polític;t s;.tl;trial estabelecida no art. 19 do Decreto-lei n~' 15/56, ni'to 
distinguindo, p:tru esse nm. o trabalhador in<ttivo daquele cm plcnot ati vida· 
de, cujos rcajuswmc:ntos salmiolis ni10 levam cm consideraçfto o incremento 
percentual do sulârio minimo. 

2- A p:trtir de 1967, os b..:neficios prcvidenciários vêm sendo reajusta
dos pclu vari;~ção do custo de vida, acrescida da taxa de produtividade nacio
nal, sendo de observo! r que a fórmula salari:JI, a partirdc•/968, drixou de con
tt'r dt'IIU'I/to,\· tJIU' proporcirmc•m rf.'duriio de' I'Uior rt•al, tendo sido corri~: idas as 
dift•rt•fl(tl.l", inc/us/L·t• tle !967. 

3- Como os s:1lúrios minímas vinham sendo fixados com base cm cri· 
térios semelhantes ~10 dit politic:l salarial, e cm fucc da idcntidudc d;ts ll:ttas 
de vigénciu, os valorcs dos reajustamentos previdcnciários têm sido, aproxi
m:td;~mcntc, os mesmos da média de variação do salário mínimo, com pc
qucnus vari:tções, decnrrentes da gr;.tdual unificação das percentagens atri
huídas aos s;tlúrios mínimos regionais. 

4- No ano dt• /rJ75, \'t•rijiam-se t•fe~·açào c•xct•pcionaf do.~ IIÍI't•is dt• .l"a· 
ltirio.1· mti1imo.1·, tcndu como objctjv,, reconstituir p:trcialmcntc o valor rc:JI 
dcsscs s;tlários, n5o se renctindo, porém, nos demais s:Jiúrios, que não têm a 
mesma comrulsil;~to :tlimentar do s:tlúrio mínimo, nt•m podendo .\WI'irdt• para
tli~mu para o rt•aju.\·tamt'f/10 tio.\" ht'llt~{ícios. 

5- A Lei n\1 6.205, dt• ~9-4-75- para evitar a gradual reduçito da capa
cidudc :tquisitiv:t do salúrio mínimo de conforto e ulimentaçno das c:.~madas 
m:tis pohrcs d:t populuçào c objc:tivando colocá-lo l!m condições de rcspon~ 
der it suu n:tturcZil alimentar- promol't'll a .1"/UJ dt',\'Caractt!ri:açàn como rcfe
r~ncia s;.tlarial c de v:tlon:s monetúrios, de modo que o salúrio minimo pudcssc 
ser elevado sem >ICarrct:tr vari<tçito proporcional, qua nos demais salilrios, 
quer nos rrcços c alug01!is, etc ... , que ao longo do tempo semprc cstivcmm 
vinculadus itquclc mínimo. Dispós, ainda cm consonünciu com os principias 
estuhclc~.:idos, que os valores monc::túrios fix.:Jdos com base no salário mfnimo 
nito scrfto considcmdos para qu:tisqucr fins de direito, :tdmilindo como cx
ccç1"to, nit úrca prcvidcnciáriu, apenas os vinculados aos valores mínimos dos 
hcncficios, :1 cot:J do sulúrio~familiu, os bent:ficios do PRORURAL c o um
p:tro uos sc::ptuagcnúrios instituído pclu Lei nll 6.171lf74. 

6- Apús u vigênch1 du Lei n11 6,205f75, nào mais seriu rossfvcl preten
der que salitrios c hcncfrcios.supcrinres uos valores mfnimos participcm do 
itumcnto utrihuii.ltl 0111 salúrio mínimo, cuja composição é efetuada cm 50% 
ou mais, pela vHriaçito Uo item alimcntaç1"1o, que nào pode ser objcto de rc:s
triçi'tu, Favure~:er os in;Hivos com fndiccs dc rcujust:unento mais fuvoritvds 
que tl)i da politic;t s:tlarial, aplicados pum o reajuste dos su\{trios dos utivos, 
~cria ~ocialmcntc injustu. 

7- ,\ aprnvaç;)o dn projctn soh c,..amc ac:trrcturia urn:t di~criminaçihl 
l'lll rc w. 'eguradm, verdadeir:tmentc, nm:iva. Favn1·eceria Ullhl só catct~nria: 
.1 d1h cmprcgadu~. crn dctrinwnto dn,: autillhlllltl\, dtlS cmprcp:tdorcs c da~ 

cmprc:g:tdus doméstic:ts. Ocnsionmiu um privilégio1 rorquc o reajustamento 
obedcccriu tanto 11 datas como a pcrccntu:tis diversos, segundo :1~ taxas que 
viessem :1 ser fixadas p;.Ha cl;tssc profissional. 

8- Ficando sujeito li opçi'lo do segurado o percentu:tl preferido (scmrrc 
o maior. ~ cl:tro) fatalmente aconteceira que, um:1 VCl realizado o rcajustu~ 
mcnto autnmútico, qu:mdo comp:trado com índices m:tis favoráveis, fixados 
posteriormente (um semestre de diferença, por exemrlo), os i nativos plcitcu~ 
rinm revisão do reajustamento. causando tumultos 1\i.l confct:çilo dos c:trn~s 
de pagamento c criando problemas administrativos praticamente insupcrú· 
veis, ii vista do elevado nUmero de c:llcgnrias profissionais c e.\igindo contro
les tjUC ~ó :tgravariam o custo da manutenção do INPS. 

9 - 1\ sistemática pretendida pelos autores dos projctm, cm verdudc ê 
uma tcnt:ttiva Jc f:t;:cr rcssu~citar o que a Lei n9 4.297, de 1963, cstahclccia 
para os segurados C)(.-combatcntcs, com visívd sentido de privilégio, que se 
justilicav<J pela qu;~lidadc cspcci<ll de o scgurado ter lutado participando da 
Forç:1 b.pedicionúriu Bn1silcira. 

O result:tdo prâtico foi tão mau, que o privilégio foi revogado pela Lei 
nY 5.698/71. pass<tndo os e)I·Comb:Jtentes a ter o seu reajustamento segundo 
o critério geral. ~. pois, altamente inconveniente voltar a cstahdeccr discri
minaçi'to que hc:neflcia, à custil dc tumulto inevitável à administração do 
INPS, uma parcela urcnas dos seguntdos, dentre os da categoria de traba-
1 h:tdorcs, 

1 t1- Conquanto a Emenda Substitutiva jít não contemrlc :1 redaçào do 
:1rt. 211 do Projeto de Lei do Sc:ni.ldo n9 217 f75, cabe uma palavra quanto à 
restauruciin do valor dos benefícios, de sorte u evitar que eles se dctcriorem 
ao longo do tempo, o que i:, de fato, um dram:J para os aposent;tdos e i nati
vos cm geral. 

Partit.:ulmmente. esse é o único ponto dos projetas sob cx:unc que scnsi
hilizou o relator. tamhém ele um i nativo do Exército c que vê os seus proven
tos mingumcm :1 proporção que o tempo passa. O "ócio com dignidade" não 
rassa de unm fmsc sem conteúdo, diante da :Jçào nefaslil da inllitÇllll c d:t per
da de vantagens que ~:10 inerentes <to serviço ~ttivo. Aind:~ há de ser com
preendido que os i nativos, civis c militares, procuram novos cmrrcgos por
que ni"to têm a mcnor garantia contra o futuro, em face di.J perda gr;tdu;il c 
rcrmanentc de valor de compra dt> dinhdro a que fazem jus mensalmente. 
Nrtn se rcrmite :1 um inalivt1 vivcr com o que se lhe paga de provcnlos, scnito 
no., meses ini~.:iais de sua passagem p;~ra ii in:1tividadc. Ora, já se disse c com 
r;tdto {jUC ii "prcvidénci;t social~ o seguro dos robres", A c:Jrta do Sr. Os
w;lldo Godoy.que se constitui, na realidade como o que h!t de mclhor n:tjus
tific;tçrw Uo rrojctu de autmi;t do nobre Senador Orestes Qu~rcia. mnstm 
'"omo um dns mais belos objt:tivos d;~ previdência, que é ii gar:.~ntia cnntr:1 o 
infortúnio (I! :1 vclhkc dcsampar<tda é uma forma de infortúnio), pode ser 
frustrado. 

Celso B:trroso Leite, um dos m:.~is notáveis teóricos d:t Previdência So
ci:tl, cm seu livrinho did[ttico (Bcnclicios dit Previdéncia Soci:tl) diz quc clot 
"é Ullli.t m;mcira de f:11.cr cconorni:t em conjunto. Si1o poucos os que ganh:Jm 
hast:mtc ram economizar alguma coisa, paru fazer seu "ré-de-meia" ... Mas 
quundo muitas pessoas se reúnem c p:tg:tm um pouco todn més, cssc rouco 
lica scndn muito: d:'t a\~ para um auxilio :Jos que :Jdocccm c nito podem tra
halhar, ou it família dos ']UC morrem. Uns ajudnm os outros. 

Com efeito, esse "seguro dos pobres" na verdade protege: aquele que 
~.:ontrihuiu regularmente, ,\o cubo de 30 ou 35 unos de serviço, uma rctri
buiçito se constitui na aroscnt;.tdoria por tempo de serviço. "Beneficio não é 
f;~vor, ê dircito". dit C ciso B. Leite:, com r:tzão. Se cssc direito porém, ao lon
go do tempo, quando ele dcvcria ser cada vez garantido, riissa a ser ilusório, 
cm fitcc d:t dcs:tgrcgaçilo que it economiu doméstica (como, de resto, gerai) 
causu u inlluçito, cntiltl é de ~c estudm formu eficiente de defender o segura
do. 

lnfeli.m1entc, C'ita nrw é :1 regra, inclusive nas Forcas Armadas. PM ou
tro lado, t.jUi.ll!.jucr init:i:Jtivu de :"1mbito lcgisl:ttivo esbarraria n:ts limit;tções 
impost:ts pelu Cunsiituicito {urt. 165, parítgrufo Unico), o que torna ahMllu
t:tmcnte insuscctivel de S<lluçihl do cusn scnito pcla vnntadc de Exccuti\'o, 
Ressultn-sc, por dever de justiçu, que o Governo niw tem estado alheio ao 
gr:tvc prl>blcma. Rcccntcrncntc, tr:tmitou pelo Congresso o llrnjeto dc Lei 
nY J, que jú atendeu vúrios justos anseios dos truhalh:tdorc'i. Nem scmrrc o 
1:\eeutivo pode rroporcionm o soci:tlmentc dcscjÚ\'CI. Só para d:tr'um C\Cill· 
rio, tome-se o caso dos aptlsentadns que recebem mcnm dc I ~alúrin mínimo 
dc rrtl\'entns. l•rctcndcu ll lc!!i'ilador, atrav~ .. de cmcml:l iltl rrojl.!\tl Uo E\!!· 

t:uti\'o, fatcr com quc, nesse c;t~n. m hcncl'ícin; fmsem clc\'adn., dt.• ~nrtc a 
nin~uém rct:chcr menm de I .. al;'~rio minimn. !;cito~ ns dtl .. ·ullh pl·ln li\ PS 
vCril"it.'Oit·'C que 11 :IUI11Cillil 1k lil'\pi..',;J, 'cria d;l nrdcm til' 
("r~- ~llti,IJ(II!,Iii!IJ,I.'II ll]llllilll:llllh milhl.ll'' 1k t.'J"Illl'llil~l 
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,\s~im cmno nus rcmh:mos a essa evidênci:1, agora voltamos a render· 

nos di:~ntc du incunstitudonaliLhidc de qualquer medida visando manter ina· 
tingido pcl:1 inllaçi'w o valnr t.Jo heneficio dos segurados cm geral, que cessem 
de trahalh:1r. 

htu posto, sonu1s pela rejeiçào dos Projetas de Lei n"'s. 97, de 1975: 169, 
de I'J75; 217, de PJ75, c, também, contrúrios i1 Emend:1.~ubstitutiv;1 du douta 
C.C.J. :1prcscntmla ao Projeto de Lei do Sc:nado n"' 97, de 1975. 

Saiu das Comissões, 6 de :1bril de 1976.- .le!li!liê Freire, Presidente
.Jurhas l'as'iarlnhn, Rclutor -J.ourl"al Baptista- Ruy Santos- Osires Tei
xeira. 

VOTO EM SEP,RADO, VENCIDO, DO SENADOR FRANCO 
MONTORO: 

Sào três as proposições que tramitam, por imposiçüo re~imcntul, con· 
juntamcntt:: Projc:tos de Lei do Senado n9s 97, 169 c 217, todos de 1975. 

O primeiro, cuja constitucionalidade c juridicidade fora reconhecida 
pela Comiss!10 de Cnnstituic;i"lo c Justiça, recebeu parecer contr!lrio destaCo
miss!IO, a 2 de outuhro de 1975, sendo relator da matéria o ilustre Scnndor 
Henrique de La Rocque. 

Posteriormente, ao apreciar os Projetas de Lei do Senado nYs 169 e 217, 
ambos de 1975, ofereceu-lhes >I Comissão de Constituiçüo c Justiça, a 31 de 
março de 1976, Substitutivo, a saber: 

EMENDA N• I - CCJ 

Alleru o §Z' do urt. 67 da Lei n• 3.1107, de 26 de agosto de 1960, 
l.d Or~1inica du Prc"idl<ncla Social, modlncuda pelo arl. 17 do 
nccrciCI·Iei nl' 66, de 21 de no"emhro de 1966, e dá outras pro\'idén· 
cias. 

O Congresso Nacional dccretu: 
Art. I• O j2•, art. 67 da Lei n•3.807, de26deagostode 1960, Lei Or· 

gãnica da Prc:vidéncia Sociul, alterado pelo art. 17 do Decreto-lei n"' 66, de 21 
de novembro de 1966, passa a ter a seguinte rcdaçüo: 

"§ 2Y O índice de reajustamento será igual ao percentual de au· 
menta do salf1rio mínimo." 

Art. 29 Os encargos decorrentes desta lei scrüo atendidos com as recei
tas de que trata o Cupítulo I, do Título IV, da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto 
de 1960. 

Art. )Y Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
r\ uniformizaçi'1o de crit~rios, propugnada pela Comissüo de Consti· 

tuiçüo c Justiça. atr;1vés do Substitutivo referido, da reujustamento dos bc· 
nelicios prcvjdenciúrios, :1lém de socialmente justa oferece a segurança de 
sua juridicidade c constitucionalidade, o que nos leva u votar pcltt aprovuçào 
dos Projetos de Lei do Senado n' 97, de 1975; 169, de 1975; e, 217 de 1975. 

Sul:1 dus Comissões, 6 de ubril de 1978,- Franco Monloro. 

PARF.CF.R N• 325, DE 1979 
J)u Comissão de Finanças 

Relulur: St•nudur Snldnnhu Uenl. 

Os Projetos de Lei sob exame, de autoria dos ilustres Senadores Orestes 
Quérci<l e Fr;.mco Montoro, tramitam cm conjunto por forçu da identidade 
da m:1térh1 sohrc que vcrs:m1. 

2. As lrés proposições objctivam :!Item r u redução do* 2Y do art. 67 d:1 
Lei n1• 11<:07, de 19ó0, a fim de que os benefícios cm nmnutcnção sejam rea· 
justados de :.acordo com os índices dc reajust:~mento lixados pura o salário 
mínimo, c nrw mais cm consonimciu com os d:~ políticu snlari<li, nos termos 
dn mt. \I' do Decreto-lei n1• \5, de 29-7-66, conforme dctermina a h:gishu;i'10 
cm vigor. 

3. A d'1uta Cumissrm de Constituiçào c Jusliça opinou favoravelmente 
Utl PLS n~" 1)7, de 1975. n:l form:l do Substitutivo que aprovou, julgando, ror 
isso mesmo, prejudic<ldllS os Projclos n~'s 169 c 217, de 1975. 

.l, De outr:1 parte, a Cornissr10 de Lcgisluç1'1o Sociul rejeitou us propo
siçÕt.'!i c n Su hstituti11o Hprcsentudo, cmbusadu no p:1recer do ilustre Scnad~r 
Jurhas Passarin\lll, que exuminou cx:1L1stiv;m1entc o mérito da questão, dei· 
xundn a cst:1 Ctlllli~si'w de Finanç:1s quusc muJa a :1crcscentar. 

5. Devemos t.litcr que a prcücupaçi"lo dos ilustres Autürr:s dos Projetos 
ma cx:unina<.Jos foi a mesma que inspirou o E.\ccutivo u suhmctcr <lO Cnn
~res~o Nacinnal n Projeto ~c Lei~~~· OJ, d~ 1976-CN, tru.n~formado na L~i. n~ 
(1,)3~. de JH-5· 76. J:qa Lc1 autnn1.a rcaJust:uuenltl aLhcmnal t.lc hencfiClDS 
prcvidcndí1rios, nos caMl~ lJUC especifica, e dú nutra~ pnwidên..:i.1::. Por~>wtu, 
m meSill<l!'! fillile.\ lJUL!' indutir:llll iiS rrnrnsi<;llCS llrU C\U11linadas CllllSillUCill 
• 1 "rati1l .it~~i.," tlu cit;1da Lei. 

N;1 realidade ni'1o se procurou, com esta Lei, modificar os critérios legai.~ 
de rc;1justarncntu dos hcncficios cm manutenção, como prc:tendem os Proje· 
tos. 

Mas, nem bso seria possivt:l face às disposições da Lei n"' 6.205, de 24·4· 
75, <JUC descamctcrizou o s:.~l{lrio mínimo como fator de correçi"lo monetária, 
c.:stahelcccndo expressamente, no seu art. \'r'; 

"os valores monet~rit)S lixados com base: no salário mfnimo não se· 
ri'lo consider:1dos para quaisquer lins de direito." 

Vi:-sc. pois, que :-.e u Lei nY 6.332/76, alterasse os critérios de reajusta· 
menta dos referidos benefícios p<~r<l dctcrmin:1r, a exemplo dos Projc:tos cm 
exume, que eles correspondcrium aos índices de atuulizaçüo do salário mfni· 
mo. esbarraria na vedação da Lei n"' 6.205/75. 

E é cx:numentc nesta vedaçào que incidem as medidas propost<!s, inclu
sive n Substitutivo d~1 Comissão de Constituição e Justiça. 

t verdade que alguns benefícios prcvidenci~rios foram tax<~tivamente 
rcssôilvados pcl:~ própria Lei nY 6.205/75. Porém, nenhum dos casos ali exce· 
wados referem-se aos benefícios c:m manutenção, que são o objcto da mu
téri<l em exume. 

De maneira que. nl'"w hú dúvida sobre u necessidade da prevaléncia do 
critério de reOJjustamcnto cm vigor para aqueles benefícios, ou scju, o critério 
prL!'visto nu ~ 2\' do urt. ~7 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

6. Hú ainda outro ponto a considerar. Como bem salientou u Comis
stlo de Lcgisl:u;ão Soei;~!, os recursos indicudos pura cobrir as despesas "sào 
osjú destinudos ao custeio da previdência social cm seu estágio utuu\", Vale 
dizer, a estrutur;~ fin:.mceir;l atu<~l da Previdéncia ni"lo suportaria a modifi· 
cac!w de um criti:ritl de rcajust:lmento, cujo efeito pretendido~ exatumente 
clcv;~r ü v;lior do henefício. 

Logo, as proposicôcs desatendem ao disposto no parágrafo único do 
:.ut. 165 da Constituiçi"lo. porque majoram beneficio compreendido nu previ
di:ncia social, deixando de indicar uma apropriada e correspondente fonte de 
custeio. 

7. 1\ntc o c.\posto. somos pela rcjeiçào dos rc:feridos Projetas de Lei, 
bem :1ssim, d:t Emenda da Comissão de Constituiçüo c Justiça ao PLS n9 97, 
de 1975. 

Sala das Comissões, 21 dcjunhü de 1979.- Cunha Uma, Presidente.
Saldanha lleni. Relator - Affon'o Camnrgo - Jorg:e Kalume - Jurahy 
Magalhiu.•s- \'iecnh.• \'unln- Rnlmundo Parenle- Mauro Rene"ides- AI· 
hl•rln Siha - l.om:mtn .Júnior. 

PARECER N' 326, DE 1979 

Da Comis.'liio de Constituição e Justiça, sobre o Projeto di.! Ll'i 
do Scnado nq 169, de 1975, que 41derermina que os benc.·l'icios cuncc
dldos pelo INPS serão reajustados na hasc do reajusramcntl! do ~aa 
hirio mínimo. D~ no·• a redaçiio ao§ 2"' do art. 67 da l.ei Orgúnicu da 
Pre\'Jdêncla Social'', 

Rt'lator: Senador José Sarney 

O presente Projeto, de: autori:1 do ilus1re Senudor Franc~J Montoro, prc· 
tende, alterando n ~ 2~ do art. 67 da Lei Orgt1nica du Previdência Sociul, cst;,. 
hclecer os índices de reujustamento do s:ll{lrill mínimo como critériLl rara 
;~tuiilit:l<;~w dos hcncficio~ concedidos pelo INPS. 

Em virtude dllS Requcrin1cnto'i n~s 4n c 521J, de IIJ75, i.lprnvmlns pelo 
Plenúrio d:1 Cas:1, amhas de õ~Utoria do DD. Presidente desta Comissi'10, Se· 
nador Accinly Filho, trumita a proposição c:m conjunto com os Projeto.; 
n•'s '17 c 217, de ltJ75, ror corrchtçüo de m:llériu. 

A iniciativ:.1 apresenta grande~ méritos c está incorpomd:1 ao Substituti· 
vn ;~o Prnjcto n1• ll7, de 11J75, que tem prüccdência, por fun;a du displlStu nu 
:1rt. ~H4. n~ 2. Scgunlla Parte, du Rcgimenlu Interno. 

Entendemos, :1ssim, deva u Projeto sr:r declarado prcjudicadll, na fnrm;1 
do art. .lhll, ;llinc;, ":~", do Regimento lntcrnn. 

SuJa da' Combsi,cs, .li de m:~rçn de JQ76.- Accloly Filho. Presidente 
-.José SarnL')'• Rclatnr- l.l'itl.• Cha\'cs- 1-leh-idlo ~une~ -ltulí,·Jo fllclhu 
- lll·nrlqul' de l.a Roequt• - Ht'ltor llias - Nelson Carndro. 

1',\RI:CER N• 327, llE 1979 

I>a CumlssUo dt· Consrhulçilo c .lu!-.th;n, ,obn· o Projeto dt• l.l'i 
do Sl'nlulon" 117, dl• 11J75, IJIIl' ''ullcrn a n•daçiio do§ 2Q do urt. 67 du 
l.t'i Or~1inleu du PrL·,·hllonl'lu Sol'lnl. l' thi nutro' prm·idênrln" ". 

Rl'lulor: Sl•nndur J ml; Surn~·y 

.. \rre~cnt;u.ln pclu ih1.~trc Senador Orestes ()ui:rciu. o Prtljchl, que no 
mtuncnhl e\illllinanhl~. tem rur intuito c~tahclecer para o' reajuste~ dn, hc· 
11cfkitl' du I~PS ~~' lllt.:'IIIW' indit.:C!'! de ;ttlwlil;u,;fHl dtl ~;tlúritl 111i11inltl . 
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A trumit:u;l'lo cstú se processando cm conjunto com os Projetas nYs CJ7, 
de 1975, do mesmo Autoroc 169, de 1975, de iniciativa do ilustre Senador 
Franco tv1ontoro, cm decorrência du aprovm;ào, pelo Plcnúrio da C.ts;t, dos 
Requerimentos nYs 472 c 520, de 1975, ambos do ilustre Senador Accioly Fi
lh(1, Presidente deste Orgào Técnico. 

t\ rruposiçlio, do mesmo teor do Projeto n" 169, de 1975, cstú incorro· 
mda lt Emcnd;.t n"' 1-CCJ (Substitutivo) ao Projeto nY 97, de 1975. 

t\ssim sendo, entendemos deva ser o Projeto tido como prejullic:tdo. 
conforme o mt. 369, ttlínea ":t" do Regimento Interno. 

Sal;.t d:ts Comissões, J I de mun;o de 1976.- Accloly Filho, Presidente 
-,José Sarne,·, Relator- l.citl~ ChiiYCS- Uchídlo Nunes -Italh·lo Coelho 
- H :nricJUC de l.a RoccJUC - Ucilor Dlus - Nelson Carneiro. 

PARECERES N•s 328 E 329, DE 1979 

Sobre a. emenda de Plenário ao Projeto de Lei do se .. 
nado n.o 136176, que "altera. a. Lei n.0 4.886, de 9 de de .. 
zembro de 1965, que regula as atividades dos represen
tantes eomerciaJs autõnomos, e dá outras providências." 

PARECER N.0 328, DE 1979 

Da Comissão de Constituição c Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O Projeto de Lel do Senado n.0 135, de 1976, de autoria do 
nobre Senador Lourlval Baptista, em seu demorado curso nesta 
Casa, vem agora ao exame desta douta Comissão, a fim de que 
se manlteste sobre a Emenda n.0 1, de Plenário, da autoria do 
Ilustre Senador Helvidlo Nunes, e que dá nova rcdação ao ! 3.0 

do art. 12 da Lel n.• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, em subsUtul
ção ao texto oferecido pela C<lmlssão de Redação para a 2.•· dis
cussão. 

O texto aprovado em 1.• discussão é o sc~ulnte: 
"§ 3.o Havendo, num mesmo Estado, mais de um sln .. 

dlcato de representantes comercla.ls, as eleições a que se 
refere este arU~o serão realizadas por som.ente um, deles, 
dentro do prazo· de trinta (301 dias, a contar da publ!
cação de que trata o pará~rafo primeiro." 

Ao oferecer a Emenda n.o 1, ora em estudos, o nobre Senador 
Helvidlo Nunes esclarece que seu propósito é "adaptar o cllsposl
tlvo em referência· às cUaposlc;ões da alínea ''c" do art. 12, cons .. 
\ante do·art. 1.0 do Projeto, uma vez ser.evldente a necessidade 
de, nos Estados onde existir mais de um Sindicato, haver, tam
bém, em conseqüênc1a, mais de· uma representação, nos :noldes 
do estabelec.ldo naQuela alínea". 

Da! a emenda, assim redigida: 

"§ 3.0 Havendo no F..stado mais de 1 luml Sindicato 
de representantes comerciais, cada. um deles deverá ren
llzar as eleições a que se refere este artl~o. dentro do pra
zo de trinta 1301 dllls, a contar da publléação do que tra
ta o parágrafo· primeiro," 

A emenda., que se harmoniZa com o disposto na referida ali .. 
nea "c", é de ser aprovada, oob pena de existirem na mesma lei 
disposições col!dentes. · 

S.m.j. 

Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - llenrique de La 
Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relntor - Ta.ncredo Ne
ves - Aioysio Chaves - Franco Montoro - Ra.lmundo Parente 
- Moacyr Dalla - Lázaro Barboza - nturUo Badal'Ó - !Iugo 
Ramos. 

PARECElt N,0 329, DE 1979 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Lcnoir Varga.s 

O presente Projeto do Lel do Senado n.o 136/76, tem uma lon
ga. cumlnhndn até chegar tlO 2.0 turno para pronunciamento da 
Comissão de LcgisluçUo Social sobrt: u Emenda n\l I, do Senador 
Hclvldlo Nunes, já aprovada na Comlssilo de ConsUtulçilo e Jus
tiça. 

Em rctrospccto vcrltlcamos que o projeto, de 1976, teve pare
cer rnvorúvcl no mesmo nno nn Comissão de Constituição e JUS· 
tlça (parecer Itnllvlo Coelho). 

Nn Coml.ssão de Legislação Soclnl, cm 22-9-77, rol aprovada 
emenda. sub.stttutlvn do nobre Senndcr O~ilrcs 'l.'o:oixclra. com voto 
cm separado c vencido do Senador Nelson Cnrnciro. Esta emen
da substitutivo voltou il Coml""r"' de Constituição c .Justiça, onctc 

o Rc:l:ttor Scnudor Itulivio Coelho elaborou subcmcnda substitu
tlv~ que mereceu a unânime aprovação do órgão técnico c do ple
nário (1,0 turno!. Na !onna rc~lmcntal a Comissão de Rcdação 
de Leis, elaborou a rcdaçiio do vencido para o 2.0 turno (Parc:cc:r 
n,0 556 do Senndor Dirceu Cnrdoso). Estn teve sua discussão en .. 
cerrada com a apresentação da emenda Hclvldlo Nunes sobre a 
qual jâ se pronunciou a Comissão de Justiça, em. 22-3,79, apro
vando-a (parecer Nelson Carnclrol. Cabe à Comissão do Legisla
ção Social o pronunciamento sobre a emenda Helvldlo Nunes. 

A Emenda de Plenário n.• 1, tem toda a proécdênc.la. Se a le
tra. ''c" do art. 12 do texto· nproYado diz que .. havendo, num mes .. 
mo Estado, mais de um sindicato de representantes comcrclals,. 
estes dividirão a composição a que se reterem as aUneas a e b de•
te arUgo etc ... " é evidente que o I 3.0 do mesmo Item não deve 
dizer que as eleições mencionadas no artigo devam ser restrltó.s 
a somente um dos sindicatos. Admitida a exlstênc.la de mais de 
um slndlcnto, as normas deverão abranger, também, todos os 
sindicatos. 

O parecer é ravorâvel à Emenda de Plenário n,0 1, cuja. au .. 
dlêncla nos é deferida. 

Sala das C<lmlssões, 21 de junho de 1979. - Helvídlo Nunes, 
Presidente - Lenolr Varps, Relator - Aloyslo Chaveo - Jalson 
Barreto - Jessé Freire - llonriquo de La llocquo - Jula!JT Ma
ralhiies - Raimundo Parente, 

PARECERES N•s 330 E 331, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 46, do 1974, que 
"dã. nova. redação à. letra "b'' do item II do a.rt. 5.0 da. Lei 
n.0 5.890, de 5 de junho de 19'73". 

PARECER N,• 330, DE 1979 
Da Comissão do ConsUtutção o Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 
O Projeto sob exame. de autoria do !lustre senador José Lln

doso, .altera dispositivo ·da Lei Or~ânlca da Previdência Social, 
eleYando de 1/30 (um trinta avos) para 1/5 <um .quinto), os 
coeficientes estabelecidos para o pagamento de salário de benefi
cio da parte que exceder a. 19 (dez> salários mlnlmos. 

Na Justificação sallenta o Autor que, dispondo o art. 5." da 
Lei n.• 5.890173, "que os valores dos benetlclos de renda mensal 
serão tlxados calculando-se, primeiramente os aludidos ucne!lclos 
sobre dez vezes o maior salário mínimo e, a. seguir, ao excedente, 
coetlclcnte de 1/30 quantos !orem os grupos de 12 (doze) contri
buições, conclui-se que o segurado só se benetlcla, lnte~ralmentc, 
se contribuir sobre tal parcela durante trinta anos". 

Tal rato, segundo o nobre Senador José Llndoso, Implicaria 
cm discriminação desfavorável aos f!Uados ao sistema prevlden
clnrlo, cm relação à aposentadoria dos servidores públicos•, ainda 
mais que aqueles a que o Projeto visa bcne!lclar, "estão suJeitos 
ao pa~amcnto de contribuição Igual à dos demais". 

Diante do exposto e considerando, no mérito, o elevado valor 
social da proposição, nosso Parecer é pela sua aprovação Inclusive 
quanto ao aspecto jurldlco-constltuclonal. 

Sala da.s Comissões, 9 de mato de 197~. - llonrique do La 
Rocquc, Presidente - Tancredo NeYes, Relator - Aloyslo Chnes -
No!Bon Carneiro, sem voto - Cunha Lima - Lázaro Barboza -
nlurllo Badaró - Almlr Pinto- Amaral Furlan - Raimundo Pa
rente - Helvídlo Nunes. 

PARECER N,0 331, DE 1979 

Da. COmissão de Le~:lsla.ção Social 

Relator: Senador Jlllso~a Barreto 

Com o objctlvo de elevar os valores dos beneffr.lo..; de renda 
mensal, p~gos pela prcvldéncla social, aos segurados que têm 
rcmuncraçuo superior a 10 snllírlos minlmos o llustrc Scnndor 
Jose Lindoso uprcscntou, em 1074, o presente P:ojcto cm que pro
põe a alteração da allnca b do Item 11 do a,t, 5.0 da Lo! número 
5.890/73. 

Referido dispositivo hoje Incorporado à Corisolldaçüo das Leis 
da Previdência Social, está assim redigido: · 

"Art. 5,0 Os bcncticlos n serem pngos sob a formn de 
rcndn mcnsnl terão seus vnlorcs !lxndos da seguinte forma: 

1- ................................................ . 

11- qunndo o salárlo .. do benctlclo for superior ao Item 
nnterlor r 10 snlt\rios minlmos) scrt\ ele dividido cm duns 
parccln.'i: n primcirn, l~uul a 10 (dezl vczet-; o mniOI' :-;alú-
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rio mínimo vigente no País; n ticgundn, será o valor ex
cedente ao da primeira: 

a) , , , " " " , " " , .......... , " .... , , .... , .. , , .. " , , , 

b) sobre a segunda, aplicar-sc-ó. um cocflclcntc Igual ·a 
tantos 1/30 (um trinta nvosl quantos forem os grupos de 
12 ídoze) contribuições achnn de 10 (dez) snló.rlos míni
mos, respeitado, cm C"nda caso, o Umltc máximo de 80% 
(oitenta por cento) do vnlor da parcela." 

Em te.se, esse dispositivo está n dizer que o segurado Inscrito 
no. Prevldcnclo. Social antes de 1973 - c atuo.lmcnte são todos -
Jnn:ats o.Iqançaró. o. chamada aposentadoria Integral (90% de 20 
snlarlos mmlmos) porquanto, no cúlculo do valor de seus proventos 
pesará, de modo bastante expressivo, o seu tempo de contribuição 
sobre 10 salários minlmos, que era o teta máximo de contrlbulçõ.o 
antes do advento da Lei n.o 5.800/73. 

O que o projeto objetlva é a alteração da base desse cálculo. Ao 
Invés de se ~plicar o coeliclente de 1/30 avos sobre os grupos de 
12 contrtbulçoes acima de lO salários mínimos, nplicnr-se-á o cocti
clente de 1/5 !um quinto). 

Desse modo, o segurado que contribuir durante 5 anos sobre 
o valor-teto, terá o cômputo Integral desse valor na sua aposen
tadoria, embora respeitadas as outras condições vigentes para o 
cálculo do seu beneliclo. 

O projeto se nos aligura absolutamente justo e pertinente, ain
da mats quando se sabe que, ap2sar de unificada a Previdência 
Social no "SINPAS", o servidor público goza da aposentadoria in
tegral correspondente no seu último vencimento na atlvldnde. 

Fazer com que o atual segurado pague, por 30 anos, 8% sobre 
20 salários mlnlmos para obter 80% de uma aposentadoria que ja
mais chegará àquele teta, 6 manter uma .situação odiosa que sem 
dúvida, urge corrigir. ll: na velhice, é na Invalidez, que o segÚrado 
mais precisa do amparo previdenciárlo e de proventos condignos 
pois, nessa condição, já lhe faltam os meios de suprir <IS dell~ 
c!ênclas de ganho pela sua Incapacidade para o trabalho. 

O_ projeto já mereceu o respaldo da douta Comissão de Cons
tltuiça~ e Justiça, por isso que, no âmbito desta Comissão, ante 
as ~rumes de mérito aqui apresentadas, opinamos pela sua apro
vnçao. 

Sala das Comlssõe.s, 21 de junho de 1979. - He1vidlo Nunes, 
Presidente - Jaison Bnneto, Relator - Franco Montoro - Jessé 
Freire - Henrique de La. Rocque - Raimundo Parente - Juta.hy 
~faga!hães. 

O SR. PRESIIlENTf. (Alexandre Costa) - O E.xpcdicntc lido v:li it 
puhlic:u.;i'm. 

Snhrc :1 mesa, comunic:u;õcs que scrim lid:ts pelo Sr. Jv.sccrctúrio. 

Seio /ichu cu .l't'J:IIÍI/lc'.l' 

OFICIO N•' \61J/7'l 
Brusili:t, :! I de junho de 1979 

Senhor Presidente, 

Tenho a honm de indic:tr :t Vossa ExcclCnci:t o nome do Senhor Depu
tado Milton Figueiredo pur:t integrar, em suhstituiçiio :to Senhor Dcput:tdn 
Diogo Nmnur:t, :1 Comissitn M isut 4ue deverá emitir parecer sobre o Projeto 
de Lei Orçamcntttria na presente Sessi'lo Lcgisl:niv:t, 

Apnwcito a oportunidade par:~ renovar :t V. Ex• protestos de clcv;td:t 
estima c ~nnsidcraçi'to.- Nelson Murchezun, Lidcr do Governo c da ARE
N;\, 

OI'ICIO Nl' 162/79 
Hr:tsiliu. 12 de junho de ll)7l} 

Senhor Presidente, 

Tenho u honra de indicar 11 Yoss:t Excc!Cnda o nome du Senhor Depu
tado Castcjllll Urancu, suplente da Comissão Misl<.lt.]UC dcvcrú emitir parc
~cr !.obre o Projeto Uc Lei Orçamcnlúria n:t [lrcscntc Scssiio lcgbl:ttiva, pm:t 
intc~rú·l:l cnmnmcmhru tillllllr, crn suhstituit;i'lo :tu Senhor Dcputudu Afri
!.iu Vieira Lim;t, t.lliC p:tss:t a suplente d:t Comi~silll. 

Apruvcitn a uportunid:ulc p:tnt renovar a V, b,• protc~tns de clcv;ula 
cun~idcraçftn c apreçu.- Nclson1\.111rclu.·zun, Líder lio Govcrnu c da ARF· 
N1\. 

O SH. PHESIDI·:~TE l1\lc\illldrt: Costa) - Scrfw l'cilil!. ""' "lllhti· 
luiçiJC!. \tJIÍL'itadas. 

Stlhn: .1 mcsil, cnniunicat;itn que !.Crú lida pelo Sr. 1 1'-Sc~retúriu. 

f litla r1 st•guinlt· 

Em 21 dcjunhu de ['l7'J. 

Senhor Presidente, 

À vista da proporcionalidade partidúria n:~s Comissili.:S Permanentes 
comunico ii Vossa E:n:cll:ncia, par:~ os devido:-. fin!., que csl:l Udcrant;il dcli
hcrou propor o nome do Senhor Senador Teotónio Vilela para ocup:tr. con1t1 
titul:1r, u v:tg:t c\istcntc n:t Comissiio de Fin:mcas. 

,\proveito a oportunidade pitra rcnov:1r u Vossu E.\cclênci;.t, prntcstn' 
de minha alta C!.tima c considcr;lçitn. - Paulo Hrossard, Lil1cr do f\.1 DB. 

O SR. PRESII>ENTE (Aic.xandrc Costa) - A Presidência dcsign>t u 
nobre Sr. Scn:tdor Teotónio Vilela p:1ra integrar, como titul~•r. i.t Cnmi ... süo 
de Finanç:~s. 

Sobre :t mesa, projctos de lei que scrim lido!. pelo Sr. 1~>-Sccretf•rio. 

S1io lidoJ os .l't'}:IIÍII/t'J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 191, DE 1979 

Dispõe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de sc~urus de 
ramos elementares. 

O Congresso Nacion::tl dccret::t: 

Art. JY As Sociedades Seguradoras é facultado proccd.;r sem juros c 
impostos ao parcelamento dos prémios anuais de seguros clement:trcs cm ate! 
li! (dei.) parcela~ mensais c consecutivas. 

Art. 2'·' Esta lt.:i cntril cm vigor na data de sua publicação. 
Art. J'.' Revogam-se :~s disposições cm contrário. 

Justificacio 

Atualmcntc, os r:~ mos elementares de seguro, os quais, de acordo com o 
Decreto-lei n~> 1.ll63, de 7-3-1940, se destinam u gar:mtir pcrdus c d:..nm, ou 
rcspons;thilidadcs, provenientes de riscos de fogo, tr:..nsportes. acidentes pc~· 
suais c outros eventos que ocorram contm pessoas ou coisas, dispõem de 
pr:l/.iJ exíguo de quutro meses para o parcelamento dos prémios. 

Qu>tndo ultmp:..sstt este prazo, os bancos financiam os seguros cm ;nê 
dct prestações, cohr:mdo juros e o Imposto de Opcr:u;Ues Fin:.tnceims
IOF. :llém de custos de apólice. Com isto, as instituições l'in:~nccir:ts quit:.~m 
:ts Scgurador:ts: m:ts, se os segurados nào pagurcm :ts prcstaçi'Jcs, el;1s dchi· 
tam as Seguradoras c ni'lo acionam o Segur:tdo pela sua inadimpll:ncia. Este 
fato, por si só, justific;t, a aprovação do presente projeto, pelo alto alcance 
social 4uc contém, vez que, ::tmpliando o prazo de fracionamcnto do!. prê· 
mios anuais p:tr:t :ttC lict meses, hcm:fici:ttanto as Scg.ur:~dor::ts como os Sc
g.umdos. 

De futo, como se sahc, tendo a apiicaçi'to do seguro ;.t limtlidadc prr:d
rua de socorrer na evcntu:tlidadc de uma perd:t ou dano de ear:!tcr ;tlc:.ttúrin. 
cm virtude deste seu importante cunho soei:~!, C de toda convcniCncia que: o 
pra1o cm vil:!or, de parccl;.trncnto dos prêmios, m:tnifcswmcnte ang.ustilNl, c 
que torn;1 o seguro um ~ontr;tto oneroso, scj;~, pelo menos dohr:tdll. Esta Ji· 
lat:tciw de pmw intcrcss;;t sobremodo, mio só as Scgur:tdoras, que poderú 
dispor de meios c ~ondiçõcs fuvor:'!vcis p:.tra u consoliduçi'al de linha de crédi
to própri:t, sem :tfct:tr a vid:t dos demais setores crcditicios, como tamhém o 
S~gurado, ~Juc potleril contar com prazo mais amplo p:u:t a quitaçi'to do prC-
IlHO. 

t\CTCSCC que, dispondo de um prõtZO maior, liS instituições lin:mccir;ls 
t.lUC atendem us Scguradoms com um vultoso montante de vinte >t vinte ccin· 
cn bilhões de cru1ciros anuais par:~ linanciú-las, podcri'lo c:m:tliz:tr cstr:s rc· 
cursos par:t o cumCrcio, indústria c outms fontes dC produçrto,jú 4LH! :t~ Sc
gur;~duras passari;tm ii prescindir deles. 

S:tltt das Scssilcs, 22 lic junho de 1979,- túzuro Bnrboza. 

/ti,\' Comi.\·,,·tit•.\' dt• Cmt.\'lillli('iio t' J11.1'1iru t' tlt• Enmomiti.J 

I'RO.JETO IJE LEI IJO SI::-1,\IJO :-1' 192, DF. 1979 

Confere aos VendL·dores Aulimomos o direito 1tn I.J~ suhirln, c 
determina nutras pro"idênchas. 

O Congresso Nadonal decreta: 

Art. 11' 1:: confcrilill ao Vendedor Autõnomo o direito à pcrcepçi'lo do 
[)1• salilrio, instituído pclu Lei nq.OIJO, de JJ de julho llc 1962, com :ts altc
ntções que lhe imprimiu u Lei n~,~4,749, de 12 de il!ll1Sio de 1965. nos termos 
dn presente diplnma lc~wl. 

Art. 21' Cnnsidcra-~c Vendedor Autônnnw. para os efeitos desta Lt·i, :t 
pcssua n~ica que, rc~istmda thl Cnnsdlw de Representantes Comerciais da 
rc,pcL'tiva rcf!ittn c scl\1 u au,ílin de terceiro~. presta scrviçm ;1 uma nu a 
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vúria~ emprc:~a~. mediante rernuneraçi'tn ~aleulada sohre o mont:mte do~ nc
pó~io~ c:l'd uadn~. 

Ar!. J" ,\t~ o dia ~O de de1embrn de c:~d;t :uw. a ernpn:~a pagar{t ao 
VenJedor Autúrwmu ~ujn~ scrvi~o'tls utilit.ar, 1/11 (um onze avos) du sonw 
d;t~ irnpllrtún~ias a cl~ pag:r~ Jc j;mciro :r rwvemhro, pelo~ negócio~ re;.llitu· 
Jo~. 

Parúgral'tl úni~n. At~ lO Jc fevereiro de c;rda ano, computad:.r ;.r p;m:c
la Jo rn~s dt: dt:tt:rnhro do c\erddo :mtt:rior, o cúh:ulo da gr:llific:u;tlo ser:r 
rt:vi~tn p:tr;r 1/1~ (um dote avns~.JHtl~t:ssanJo-sc o pagamento d:r difcrcnç;r 
apurada. 

Art. 4" Ct:~sada a rrc:swçi'ro dos serviços, sem justu c:rusa, o Vendedor 
Autllflnnhl f;rr{r ju~ ao pcrcchimcntn ~o lJt sul;'rrio, culcul:rdo sobre ;rs im· 
rortÚil\.'ia' rt:ccbida~ Ja empresa atê o mês do distrito. 

,\rt. 5" O 1.1'·' s:tl(rrio pago ao Vendedor Autônorno i: sujeito ao dcs
~nnto prt:ridcndúrin arlkfrvcl a c.:ssa catcgori:r de sc.:g:urado. 

Ar!. f1" Compete ir Justiça Jn Tr:th:~lho concili:rr c julgar ;rs rcda
rnaçilc.:' dn Vcndc.:dM ,\utiHHHlltl rcfcn:ntcs ao p:rg::unc.:mo do 13"' salftrio. 

,\rt. 7•' O Pndc.:r E\c~utivn cxpc.:dirú o Rc.:gulamc.:nto d;r presente Lei Jltl 

flf:l/.tl de (l() (sc~~cnt:l) dias, ~.:nnt;tJllS da d:rta Clll que for puhli~:rda. 
1\rt. S" b.t;r Ld cntr;rr:"t cm vignr n;r d;tti.r de su:r puhlicaçi'ro. 
:\n. 'I" Rc.:vtlgam-~t: ;ts Jispnsiçi1c.:S cm cnntr{trio. 

.Ju"itificu~;tin 

A Ji~tirH;:'itl ~.:ntn: trah;tlho ;nll;lllllllltl c trahalho suhorJin;rdo nrrll i: de: 
f:t~il JcJirnitat;irtl. btt: fatn Íll~tlll\C.:Stado hú, por \'C/.C.:S, prejudicado Certos 
tr;1halhadnrcs, an en~c.:jn d:t intcrprc.:taçi'rll de Jc.:tcrmin;rJas leis, que rw c.:n· 
t;Lil\11 Jimrm ~bhnrad;r~ l.'lllll o intuitn de hc.:ncfi~itr-lns. 

Alttdindn ir rcfcriJa indbtinçi'ltl, in "Curso de.: Direito do Tr:thalho", 
p:"tg. Xf1, L'tlll,igrwram OrlanJo Gnmcs c Elson Gnttsch;rlk: 

"I I :'i um;t ~:Hc.:gnria de indivíduos que.: exercem su;r~ ativid:rde~ 
num;r tona frontdriça t.lt: difícil fi;.;;u;i'to, ds que.: nr:t pr;ttic;tm :r tos 
qut: ,c in~ercm no c.:~quc:nw Jo contr:tto de trah:tlho,or:r cm outrns 
Jc naturc.:ta diferente.:. Fornwm a c;rtc.:goria que podc.:rí;rmos dcno· 
minar d~.: t:mprc.:gados intcrmcJi{trin~. em falt;t de outra dc.:norni· 
t;açrlll rnais ;rpropri:rJa." 

Dco;c.:n\nlvc.:nt.ltl o r:ICÍllcinio or;t transcrito, o Magi~trado c.: Prol'c~~or dn 
Direito Jn Tr:rhalho, P;ruln Emílio Rihciro Vilhcn;r, c.:m mtigtl ~oh otitulu "0 
Reprc~cmantc: Cnrm:rcial c a Rclaçi'to Je Emprc.:go", demonstrou qufm 
prohlc:m:"ttkn ~ dclinir-sc corno autónomos os intc:grantes da c;llc.:goriõ! refcri
J;r. r :rJitnu ~tllll sapiência incontcstávd: 

"Assc.:ntaJa a invi:thilid:rJc de.: qualificar-se uma pcssoajuridi
~a l.!nmn cmprcg:rdn, o equacionamento do probh:ma concciluõ!l 
drcunscrc.:vc·sc trs distinçl11:s que se devam procedc.:r entre o repre
scnt:rntc ~omc.:rdal :~utónomo, pessoa física, c o cmpreg:~do repre
sentante. 

Acima disst:mos l.jUC <L "tona Gris", na e.'<Ílosa expressão de 
Dt:vt:;rli. at!cnsou-sc.:, com ;r Lei n~'4.8~Uí, c isto, porque esse diplo
nm legal. com p(mtuar n:r figura do representante autônomo o lra
halh:rdtlT sujc.:ito passivo d;r prc.:staçtro de serviços resultantes du rc· 
rrcscnt;rçi'ro comercial, intercal:r. n:r su:r configuraçi'1o, certos elc
mcnltl,, ljUC, antes, llS trihun:.1is do trabalho reservavam comn, 
;u:cssori:rmcntc. conducentes tr dcfiniçi'w do prestador subordina· 
dtl," 

Al·rc~l·c.:ntamlo logo após: 

"Entre outras situações, :.rpontadm; como de.: difícil, se nirn im· 
ptl'isivcl :rprcc.:nsirn, figura "dos representantes comcrciab. \'endc
Jorcs, pracist:rs. corretores, etc .• cm que autonomia c Sllhnnlirwç:'to 
;t ttldtl o momento se.: c.:ncontram, confundem-se c comn4llC.: se c.:sfu· 
mam c.:rn urna névoa compost:l de clc.:mcntns lwmug~nCllS. Ou, pelo 
mentiS, qut: se intcmhsorvc.:m c .'ie h:.rrmoninrm. 

l.nuvc-sc.:, cntrct:rnto, :r dmrtrin:r, que, no c.:mprcc.:ndimc.:nto de 
tnrnar acc.:'i~ivcl a cornprc.:cn~rru da lt:i e justo sc.:u cumprimento, \'Cill 
prn~urandtl discernir os daJos muis c.:ncontTildiçus cm uma ~.: cm 
outra das rcl:rções juridi~as: a llo trahalho uutúnnmo c a dn truh:t· 
lho ~uhordinado dos rcprcsc.:ntuntt:s cornerci:ds. 

Nün crc.:rnns 1111 ~;.;i to da missün. Mormente, Jcpob da Lei n1' 

.t.HXh. Sal\'o ~c se apeg;rssc.: ;rns critério~ fornwis do rc.:gistru, como 
marca decisiva. As~im, todavia, nüo f:rt supor a lei. 

~iltl u pnderi;r filie.: r, quandtlt:il c.:xigéncia, se cundudcntc panr 
ii qualific:u.;frtl dn autúnnrnn c ror si ha~tantc para dcs~.::JT:r~tcrin1r a 

rclaçitn de empregn, poJc.:ria ~ervir ir pdtica de ahu~os, cnm rt:cru
dc~c~.:r ;1 irnpmiçi'rn crnprcs{Hia do registro de linna individual. 

O elemento fnrm:d. a que parece tc.:r lludn incnmum ênfa~c.: 11 
lt:gisladnr hrasilciro, ~ a ohrigatnricd:rdc de.: o~ reprc.:~entantc~ co· 
mcrdais autónomos se registrarc.:m nos Conselhos Rc.:gion:ri~ dtl~ 
Rcprcl!cntantc:s Comerciais (Lei n'' 4.HH(,, arts. 2\', S•! c (11'). 

O registro de comércill, propri:rmcntc, p:rssa a ~cgundn plano. 
Nih1 se cnnt:1 nem entre os requisitos paru o registro no~ Cnmclhu~ 
(ar!. J'', alineas). O ljUe se explica [')ela considcr:rçftn que.: ;r lei tc.:m 
Jn rc.·prc.'Sent;tntc l'omen:ial, n;io corno comcrdanll', mas, l'nmu 
prc~t:ldur dt: serviço,\, ohjeto de tutc.:l:.r c.:spc.:~.:ial. 

:\s rcsSO<.IS jurídÍi.:;rs, :tJiÚS, plconasticttmcnte, C.XÍgC•SC.: "prova 
de sua c.\ist~ncia legal" (mt. J~', ~ J~')- que se dú pelo registro de 
firma nu dcnnminac~o- como se [')Udesscm :rs "pc.:sso;r~juridicas' 
adquirir pcrsnnalid:rdt.: por nutr:r forma de.: constituiçfrn que nirn 
ro~se a da ld. Isto é, como se se ;rdmitisse e.'<istênci;rir pcsso;rjuridi
t:a ~cm o rcgi~tru. 

Carnsfcld indu i os rcprc.:sc.:ntantc~ comcrci;ris entre a~ pes~oa~ 
as~cmclhadas :10~ cm[')regado.-., que, nUo se encontrandn c.:m uma 
rc.:laçüo de suhllrdin;rçào, ll mt:snw lrawmento que c:stc-. devem rc.:· 
l:ehc.:r. c.:m virtude: dt.: l!u;r dt:pcndênci:r social (Arheitcrnehmer;thnli· 
l:hc Jlc.:rsnncn sind solche, dic: in kc.:incm ahhangigc:n Av "tchc.:n, :thcr 
\~cgc.:m ihrer so1.ialen in~dhstam.!igkcit dic.: glc.:d1c.: Beh.rndlung \\ÍC 

die'c.: t:rfahrcn ~nllt:n." 

p;tr;J c'darc~.:t:r, adiante, que: 

"A Mganitaçrlll do trab:tllhl pelo próprin prc~tador ~crvc it 
clucidaçi'tt1 Jc.: inürncra~ situ;rçi'1cs t: deve ser l.!tm~idt:r;rdu o indicio 
de mc.:lhor :1propri:tÇ~l, p:rra delinir-sc l.!omo :rutúnoma a :tti\ idade 
dn rcrre~c.:ntante. 

Entrcv~m os trat:.1dis1:1s it:ili:mos, cm gc.:ral. e no cn•"•lçn dtl 
Cl1digu Ci\·il, na org:rnilaçüo própri:r do trah:tlho, o traçt. , 1 ~:Ht:<Lil· 
I e d:r :tuttlfltlllli:t junto do riliCO c do result:rdo que cnrrc o tr:rb;Jihat.Jor. 

A Mganitaçi'rn do tr:rhalhn. no c.:mprc:súrio, pre~'uplle a cola· 
hor;tçfro de tt:rceiros cm su:r ;ltivid:rdc. J(r o tr:.rh:tlh:rdur :rutónomo. 
hcrn que tJTg;mindo, desenvolve.: tr:~halho prc.:v:dcntcmt:ntc prú· 
prio. 

Desde 4uc n cnntr;rto propicie.: :w rc.:prc.:sc.:nt;rntc: podc.:rcs jurídi· 
cm de.: organit:u;i'to prórria, atrav~s dos 4uais po~sa ÍrlCTCillCill<.ir, 
no espírito da livre.: inici:rliva, sua ;Hivid:rde, dúvida niw restarú ljUC 
se t:ncontrc tl pc.:squisador diante.: de um comitcntc :rutónomu. 

Ao admitir <lU.'I(iliarcs, ao ajustar a represcnlaçUo com outrus 
cmprc.:s:rs, ao ;rdotar formas próprias de desenvolvimento de sua 
;rtivid:rdc, cstarír ele dando curso ao rt:quisito bAsico da aulonomia 
que.: i: a faculd~rde confcridu .ro tmbalhador de modificar, ampliar, 
substituir os proct:ssos técnico-funcionais de seu pessoal emprecn· 
dimcnto. 

Evidentemente, como elementos corrclalos ou conseqllenlcs a 
esse poder jurídico, que é central, confcrir·lhe·fl 01 relação pactuada 
us meios ncccssírrins u isso, tais como sede própria, firma, mullipli
cid:ldc.: de rcprc.:scntaçào, etc. O risco c o resultado, apt:nas tonali
/.<.1111 cssu dircçào do impulso próprio, que o representante uutôno· 
mo quis imprimir cm seu negócio. 

Ao c.:studioso, ;rojuit. imporla vcrilicar atê que ponto o vfncu· 
lo, entre: rcprc.:scntantc.: c cmprcs;.r, implica no ccrct::rmerllo d:rquclc 
impuho, estancando-o ou limitando-o a tal ponto, qul· tmnc o 
prestador um mero colabor;rdor d:r ativid:rdc emprc.:súri;r. Unw 
peça circunvag;mte c.:nlrc rcgii'1cs ou casas comcrciuis, seu tr:rbalho 
ni'lll irlt além de urna dirctn projcçi'w dos interesses c.: dos podere~ 
inc.:rcntc.:s ao conwnJo cm[')resúrio. Esse scrã o rcprescnt:mte subor
dinado. 

De tal nwncira entrc:laç:un-se reprcscntuntc autôlltJmo c SU· 
hordinudtl, irlu1. Ja Lei n" ·U!H6, cm virtude du intcgraçr1o d:r~]Udc 
na atividaJc d;r crnrHes;r cumitcntc- quer como c.:strcito culahora· 
dnr, sujeito ii proJuçirt> mínima,~ fidelidade.: no Jcst:rnpcnlhl de su:r 
funçiro, tlU 1t t'\clusivid;rdc ou 11 restrições de tona- que ao :rplica· 
dor ni111 ~t: concedam maiores altcrn:rtivas no sopcsamcnto de da· 
dos senfro a mi.;si'ro de :1\'ali:rr, cm cad;r uma dus cl;'tu,ukrs cnntnr· 
tua is, 1111 dia a dia de sua c\c.:cuçi'ro, o túnus llc ingcrcnci:t de pode
re~ cmprc"iariai" snhrc atividade do prcst:rdur. 

Na~ dnbra~ de cada instmçiro, entrcrnc;rndo pc.:Jidos, ~~~trin
)!indn ou ;rl;rrgando peque.: nos e.l(peJicntcs, dc.:rnunstrarft, p11r um la· 
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dn, n comitente, que a atividade do representante comercial, cm to· 
das as ~ua~ form;t~. nitu vai :~lérn Je um desdohramcnto, lirmc c 
constantemente m;mifcst;1do, na Jcscaructcri;~ação dos lin~ de in· 
crcmcntaçitn de empreendimento, de impulso~ de livre iniciativa, 
~1uc tem cm vist;~ o vcrd.adciro representante autónomo. 

Antes do potlcr de nrdcmu;tto, de que f<~lam Pcrgolcsi c Murly 
Canlone. que ressumhra formas nítidas de subordinação, a rcl;tçüo 
de emprc!!n do rcpresentuntc pode CiiT:ICterizur·sc pela simples 
imi~cuiçi10 t.lt: atos do cmpresúriu nu SUil ativid<Jdc. Fisionomizam· 
na pequenas ingcrénci;ts na murch;i dos negócios, na mudança da 
posiçiw jurídicn tio reprcsent:tntc, cuja conduta, perante u cmprcs:t 
ou tcrccirn, vem :t sofrer pcriótlicus ou constantes modificações. 

Todo o ato do cmprcsúrio que tem por conscqUéncia o dcsli· 
guramcnto d:t 11cxibilidadc n:l\urul do representante, no exercício 
de sua :ttivid;tdc, importa na formaçiio de um juízo de vulor.juridi· 
camcntc pcns[tvcl para ii qualificacitn do representante como cm· 
prcg;tdo". 

c, itfin:tl, concluiu: 

"E somente o juiz, cm cu da caso conr;rcto, é que, na realidade, 
podcrú precisar u ocorrénciu de um:t ou de outra espécie de relação 
jurídic;~", (LTr, n~ 33, págs. 247 a 254). 

Os Vendedores ,\utúnomos intcgrum a categoria regida pclu Lt:i n~' 
.;,!\X6/tl5, cnqu:tdrando-sc: entre :tquclcs cuja utividadc oferece muitas vezes 
iiSpcctos llc trab:1lho subordinado, tornando-se os verdudciros cmprcgudos 
dit lirma rc:prcscntada. 

A i\Utunnmia vislumbrada ulr:tvés do registro no Conselho de Rcprc· 
scntantcs Comcrci:tis, dit inscriçiw especial no INPS c no pagamento do lm· 
posto Sohrc Serviços, sofre, porí:m, rude golpe ante u verificação de que, não 
obstante os :tludidos pressupostos, o vendedor serve a unHt única empresa 
ou. no múximo, a um pequeno número dcstus, sujcitando.sc, normulmcntc,11 
orientaçill) c :to controle d:ts mcsnws. inclusive qu:tnto à dclimitaç:to de seu 
campo opcr:u.:ional. 

Examinado pclit Justiça llo Tr:tbalho, o problema vem recebendo so· 
luçllt::S idéntic:is it concedida no s.:guintc :tcórdão do Tribunal da I• Rcgi:lo: 

"Entendeu a scntcnçu da Juntu que, no toc:mtc it controvérsia 
rcl:ttiv:t lt rclaçim llc emprego de vendedor, nito se pode ter como 
divisor de ftgu;ts o registro no CORE, u inscrição como autónomo 
no INPS ou o pag:tmento do ISS. Por fatos c não por rótulos se hú 
de conligurar i.l nuturc/.a jurídica da relação entre iiS rurtcs. Não 
importu se vem o rcclitm:tntc p:tgundo o Imposto Sobre Scrviçns, 
nem cm que cédula llcclarit os proventos recebidos da reclamada. 
ln Ca.w. nito possui o rccl:trllitntc escritu contúbil, nem firma pró· 
priil. Ntto tem fonte de rcnd:t outra que não os proventos auferidos 
da rcclamiu.ht. Seu trabitlho nito :tprcscntit quaisquer tr:tços de :tu· 
tonorni:t. sendo, por conseguinte, empregado- Recurso improvi· 
do, parit confirm:tr pllT seus funditrncntos, a scntcnç:t rccorrid:t". 
AC. TRT- 1• Reg-"' Turrnu (Proe, ".670/71), Rei. Juil Men· 
d~:s Pimcntel. prof~:rido ern 14·12·71" (B. Calheiros Bonfim, Dic. 
D~:c. Trabalhisws, 11• Ediçrtll, p~tg, 454). 

Rc~.:onhccido, pois, com;l licou, ser o vendedor chiun:tdo "autónomo", 
um cmpn:gitdtl "sui gencris" d:ts empresas cm cujo nome agencia negócios 
n· n:arw~. de .itt!-.IÚ,';t ser[t estender-lhe: llS mesmos hcncfic:ios concedidos :tos 
demais r~abalhadnres. 

O projeto nra c:m justilic:u;tto disc:iplina, c:spcdlicumcntc, :t con~.:cssrw 
d11 IJ'' !-.;tlúrin nu Gratilktçihl de Nutal aos Vcndcdorc:s Autónomos. 

Apú~ determinar o pagamento da vant:tgcm, o art. 21' li.,u o conceito de 
Vcnt.lcdllr-:\utúmlmo, colOI.!itndo a pcrsonalid:tdc da c.,ccuçi'to do serviço 
Cl''nn cn:1di~;itL1 l'~~cnciill it perc~:pç(lt) du I J1' s;tl[trio. 

o arugn.W cstahdccc: os crit~rios de pugamento1.h1 Gr:ttilic:tçtto Nat:tli· 
na, valcnd 1 l·~c: p:tra tanto d:ts instru~;úes Jo Dc:creto n9 57.155/65, com rcfc· 
r~ncia a• ·, emprc~adm que pcrcchcm salitrios vari:'tvc:is. 

Ta r ,~·m it scmcllwnça do que vem ocnrrcndu com n c:mprc:gado cn· 
mum. 11 l'rHkdur far:'t jus ü fraçim do IJ1' salúrin rcl:lliv:t aos meses traha· 
lhadn~. q,1,mJo, :-.cm um dos nwtivus previstos no art. JS d:t Lei n1' 

-l,XHfl/fl:', vier a 'er dc!-.t'cito o ajuste de prcst:tçi1o de serviços. 

Con~iderandLl·~c ~c:r obrigatúrin n dc~contu prcvidcnciúrio !-.Obre o lJ'! 
~alúrin d,1, dcmai' trahalhadnres (inclusive dos uvulstlS, c:m atcnçitn ao di~· 
po,tn nu arti~n ~~·. item 11, dn D~·crctn n~ (,J,I) I ~/MI), o art. 51' do projeto prc· 
\l' tttl inud,."lcia, d~· acnrdn cnm ns critérios du Consolidaçüu da~ l.ci~ da 
Prc:vidêrwin Sncial, referente~ :tos autiltHltlHl~ ( 16~'(.), cnm a metade dcvc:ndtl 

~e r rc~:mhobada pela empresa utilit:tdoru do~ Scrviçn~- art. I ~H. item III c 
~ I•! c -l" da CI.PS itflrtwatla pelo Decreto nY 77.tJ77j76. 

Partindo dit procl;nnada vinculação cmprcgittíciit do Vcndc:tlor· 
Autimornn, c t.:nm base no preceito constitucionul que rcr~ula a compctt!ncia 
da Justiça do Trahalho (ar\. 142, dit Lei Muior), o urt. 61' d:t prupnsiçiu1 de· 
clar;t t.::1hcr :to citado r:tmo do Poder Judici{trio ii concili:tçiw c julgamento 
Uo!-. litígios snbrc o pagamento lln IJI' sal{trio aos prolissionitb cm foco. 

Finalmente, o ar\. 71' detcrmin;t que o Rcllulamcnto Ja con~ccutiva lei 
!-.Cja c~ pedido pc:ln bccutivo no praw de MJ dias, contados da d;tt;t de !-.U:t 
puhlica~o;illl. 

Cnnliitmos na ;tprnv:tçfto llo projeto, que irú fa1cr justiça :t milhares de 
vendcliLHC~- geralmente miliorcs de 35 <mos, lançados it :ttividitdc rcl;t rc· 
cu~a da~ empresas cm :tdmitir empregados d:t aludida fiti~a · ctúria -
pc:rmirindo·lhc!-. oferecer its respectivas famíli:ts um Nutal cap:11 de wmpc:n· 
!-.itr o quase pernwncntc afastamento, imposto pelo exercício da profi~si'to. 

h11 tri:s ann-;, subrnctcmus ;, itpreci:tçào do St:n:tdo Fct.lcrul rropo:-.iciw 
~crncllwntc. c com tl mesmo escopo, que aqui tramitou como o Projeto de 
J.ci Jn Senado n" I ~J/76. 

Da CmnissttLl tlc Constituiçi'to c Justiça- pcr:tnte it quitl n Relator foi o 
nobre parlamentar Sc:natlor ltalívio Coelho - colheu parecer rcl:1 apro· 
vaçi'tLl, face;, inc.xisténcia tlc "óhiccs qu:tnto :.tos :tspectos jurídicos c consti· 
tucionais", O ilustre Relator teVe ensejo de cnfutilitr com oportunidade, c: 
cm reforço :to acolhimento U:t iniciittiv:.t pelas demais Comissões a que disrri· 
huid:t: 

"Em sua bem fund:tmcntadit Justificação, ;.tnalba o Autor a 
prohlcm[ttica do trahalhn itutõnomo, difícil de c:mtctcriz:tr cm r:t· 
1;'111 tlc: cnnfunllir-~c. a m;lioria das vezes, com o vínculo cmprcg:1ti· 
cio, por isso dcsign:tdo por Orlando Gomes c Elson Gothdwlk ~CI· 
t:td:~s pelo Autor), como intcgr:mtc de uma "1on:t de t.lificil li· 
xaçfw", daí fnrmar ;t catcgori;1 a que esses doutrin:tllnrcs dcnomi· 
n;rnl de "crnprcgitdos intc:rmcdiúrios". 

Ora, se nito é possível a corr~:t:.t distinçiw entre tr:1halhn suhor· 
din:tdo c trabalho :tutônomo, não hú porque excluir este~ do bc· 
ncficin snci:tl, que n próprio Governo, atritvés de estudos rc:tlil:t· 
dtl<; ;tlualmcnte pelo DASP, pretende estender :to funcinn:disnltl 
plrhlku." 

:\ Cnmiss;'tn Jc Lcgislaçi'to Social, a do mérito, ~cm " discrcpúnci:1 tle 
umlmicn vntn, manifc:stou-sc pc:l:t aprlwaçiw do projeto, tendo ~cu diligente 
c cultn l{clatnr. o nohrc Scn;tdor Jarbas Passitrinho. Jcswcado de form:t ir· 
rt.:~o:orrivcl: 

"Se o Vendedor Autónomo se :tsscmclhittanto ;to tr:tb;llh:tdnr 
subordin;tdo niul hú porque discriminar um do outro pitr;t cli.:ito 
d:t conccssito da gr:uilic:~çitu cstahclccida pela Lei n1• 4.tlllt!, dt.: I J de 
jullw Jc 1%~ ... 

i\ mesm41 ~cnsibilid:tdc dos intcgr:tntcs dt:sscs dois csclurccit.los úrgüo~ 
ri:cntcos, dma l't•nitt, nito foi dcnwnstmda pelos da Comis!-.ilo de Ecmwmi;t. 
ht;t concluiu ~cu p:trcccr pcl:t rcjciçilll do Projeto n'' I ~J/76, i:m ~Jllc o Rcl:t· 
tor ~ublinlltlu: 

"C.thc, antes de uma ;tnúlisc tlit pwposiçtw tio úngt1lo c:t.:nnú
micn, nbscrvar doi~ ;t~pc:ctus fundamcnr:tis li ~IUC:~tiw: 

li trahalhatlnr autilnonw é o que tr:tb;tllw pllr t:tlnt;t prilpria. 
n que nftn ptl~!-.Ui empregador; 

~~ inc.,i!-.tindtl n vin~.:ultl cmpn:g;tticin. nf111 lw,crH.Ill port;tnt•l 
cmprcgadnr, Jc:i~a tlc c.\i~tir tamhém a fllf,nw tlc wr ~·unccJiJ:~ :t 
menciLltlótdil g.r;ttilic:tç:'to. 

:\l'nr;t is~u.jú 11gora cm tc:rmm propriamc:nte c~.:onunli~·o,, nlt•l 
~c ptldt.: impm ;,, empresas Unus pm:t Clllll L h trahalh;alnrt.:~ lJile 
n;'tn m;uH~m cum ela~ vínculo c:mprcgaticio." 

Ctlll~llilllle vimu~ nn At:úrdltn tln Trihunal Rcgionitl do Trahalhn dir J• 
Rc!!i:ul, 11 Vendedor :\utilllnnw é considcritdll pda .lu~tiç;t do Trahallltl 
t.:•lmo crnpregatlo. E l'llllltl laltl proclama ;t tlnutrina. Logo, nih1 prc:,alc~·c 
qualL[IIcr r;l!:'tn para sc:r c.,t.:luídn Jo dc:nco Jm tr:tbitlhadnrc!'. l[ttc dt.:têm n 
direito dn l.h• ~al(trio. 

l"u ptl~to, cnnfiatntl!-. venha :~gnr:t a ~cr acnlhida pu r todn~ ~~~ (~rg:tm 
têcnico' dll Scnadu Federal, a prc:scntc: ini~·i;niv;tnra pl~:nttrncnre justilkada. 
;ttitudc qtu.: rcll~:tir:'1 u rc~'tlnhc:cimt.:tlltl, pdit C;t~a. a urn trilhallwdm inju~t:l· 
ttll'trlc privadn de rct:chcr a gratil'icaç;'1n natalina, ;tm dc:mai' '"~'~·~urad:1 
tbdc I%~. 

Sala da' sc~'llC,, ~~de .iunllll de: 1'171J. - ~l'l'ltrll C'llrnl'lrn. 
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I.EG/SLA('.:IO CITADA 

LEI N•' 4.0QO, DE 13 DE JULHO DE 1962 

lmililui 11 ~rutificuçiln de Nutul puru os trnhulhudorcs. 

O Prcsid~o:nh: d;1 Rr.:púhlic;~, 

Faço sah~.:r que o Congresso N:1cional decreta c cu s:mciono a seguinte 
Ld: 

Art. IV No ml:s de dc1cmhro de c:1da ano, a todo cmpregudo ser!l pi.l· 
g.u, pelo empregador, uma grutificaçiio s:d;1rial, indep~.:ndcntcmenh: da rcmu· 
ncmçi1o a que li1cr jus. 

~ 11' A g.r:ttilic;1çlw corresponder[! a I /I~ avos da remuncr;u;ão devida 
cm dctemhro. por ml:s 1.h: serviço, do uno corn.:spondcntc. 

~ 2" A fraçr1n igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho scr!l h a· 
vida cnmo mês integral para os ~:feitos do pmágrafo anterior. 

t\rl. 21• As f:lltns leg:1is c justificad:1s ao serviço não serão dcduzid<IS 
pum ns nns prt:vistus no parúgrufo 19 do urt. J9 desta Lei. 

Art. 3'·' Ocorrendo r~:scisl1o, sem jusl:l causa, do contrato dt: trabalho, 
o empregado rcccbcrú :1gt:1tilicaç;io devida nos termos dos parágrufos J9 c 29 
do mt. 1'1 dcst;~ Lei. calculuda sobrr.: a rcmuncr:.1ção do mês da rescisão. 

Arl. 4'·' Esta Ld cntrarf1 cm vigor na data de su:1 publicaçlto, revogadas 
as disposiçlh:s cm contrúrio. 

llrasilia. 13 de julho de 1961: 1419 d:1 Independência c 749 da Rcpúblic:1. 
- JOÀO GOULART- Francis~:o Bro~:hado d11 Rocha - Hermes Limu. 

LEI N' 4.749, DE 12 DE AGOSTO DE 1'165 

Dispõe sobre o pagumento da ~r11tificaçiio pre\'islu na Lei 
n' 4.11911, do 13 de julho de 1962. 

O Presidente d:1 Rcpúhlica. 

Fuça saber que o Congresso Nacional decreta c: r.:u s:1nciono u seguinte 
Lei: 

Art. 111 A gr:nincação salarh1l instituída pda Lei n94,090, de 13 de ju
lho de 1962, será J'IOigOI pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada 
ano, compensada :1 importúncia que, a titulo de adiantamento, o empregado 
houver recebido na formu do artigo seguinte. 

P;1rilgn1fo único. Vetado. 
Art. 2"' Entre os meses de fevcrdro c novembro de cada ano, o empre

gador pag:.tr:'t, como adiantamento da gratilicaç1"1o referida no unigo prece· 
dente, de un1:1 só vc1, metade do salúrio recebido pelo respectivo empregado 
no mês :mterior. 

~ 11' O empregador nllo estará obrig:1do a pag:1r o ;Ldianwmento, no 
mc~mo mL!s, :1 todos os seus empreg:~dos. 

~ 2v O adiunti.lmento será pago ao ensejo das férias do empregado, 
~cmpre yuc este o requerer no ml:s de janeiro do correspondente an~. 

Art. 31' Ocorrendo <I extinção do contrato de trabalho antes do paga· 
mcnto de que tnll:t o urt. \9 dest:l Lei, o empregador poderá compensar o 
;~diuntamcnto mcncioni.ldo com <I grutificação devida nos termos do urt. 39 
d<l Lei n~ 4.090, de 13 de: julho de 1962, c, se não bastar. com outro crédito de 
naturez:1 tr:thalhista que possua o respectivo empregado. 

Art. 4Y As contribuições devidas aos Institutos de Aposentadoria c 
Pcnsi"Jcs, que incidem sobre a gratificação sal:~rial referida nesta Lei. ficam 
sujcit;ls :10 limite cswbdccido nu lcgislllçào de Previdéncia Social. 

Art. 5"' Aplica-se, no corrente ano, a regra cstatuida no nrt. 2"' desta 
Lei, podendo o empregado usar da faculdude cstatufda no seu~ 29 no curso 
dos primeiros 30 (trinta) dias dc vigência desta Lei, 

Art. 61' O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, adupturá o 
Rcgul:1mento aprovado pelo Decreto n~' 1.881, de 14 de dezembro de 1962 
:tos preceitos desta Lei. 

Art. 7\1 Esta Lei entra em vigor na datu de suu publicação. 
Art. H1' Revogam-se us disposições cm contr!1rio. 
Brasil ia, 12 de agosto de 1965; 144Y du lndcpcndl:ncia c 77Y da Rcpúbli· 

ca. - 11. CASTJ·:I.I.O URt\NfO - Arnnldo Susseklnd, 

I ;1.1· Comi.1·.1·rlt•.l" di' Col/.1"/illli(''io t' Justiça t' dt•l.t•~-:ülação Social./ 

I'RO.IETO lll' LEI DO SE:>I.\110 N• 193, IJF. 1979 
Atrlhul ia Ft•dt•rlli dt.> SeJ;:uros S,t\,. lntt.'J::rllntc do slstt•m11 finun~ 

cl'irn tln Pn•,·itlioncln Soclnl, 11 rculh:u~iio, com exc:lusl\'ldudl•, do Sl'~ 
~-:urn nhri~-:utf•rlu dl• duiUI>i pt•ssnuls cnusndos por n!·rc:ulos 11utnmutn· 
n.•s, 

O Cnn~re~su Naciurwl decreta: 

t\rt. I" O sc~uro nhri~atllrin de danm p~.:ssnais callsados ror vt:h.:ulos 
autnrnotnre~ de via~ terrc~tre., a que ~c rdcrc n Dccrcto·h:i nl' 73, de 21 de 

-------------------------
nnvemhro de 1966, cu Lr.:i nl'6.194, de 19 de dczcmhro dc 1974, scrl1 feito, 
com c:\clusividade, na Fcdcwl de Seguros S.A. 

Art. 21' A rc:llilaçl1o do seguro :1 yuc se refere o urtigo anterior f<lr·sc-[1 
respciWdil a vigência dos bilhetes de seguro emitidos anteriormente h pro
mulgw.;ilo desli.l lei. 

Art. Jv Esta Lei cntmrít cm vigor na duta de sua publicaçno. rcvogad;~s 
as disposições cm cuntrúrio. 

Justlfic:uçUo 

(.: u Fcdcwl de Seguros S.t\. entidade segur:tdora vinculadu à (>rcvidl:n· 
ciu Social, atmvl:s do Instituto de Administração Fin:.1ncciru du Previdência 
c Assistênci:1 Social (lAPAS). 

Tri.lta-sc de empresa alt:uncnte rentúvcl c que, no exerclcio p;1ssado, 
proporcionou lucro opcr:acionullíyuido dc CrS 72.677.483,40, paru um capi· 
tal quo ora do CrS 70.000.000,00, ' fora olovado pura CrS 120,000.000,00, o 
yuc demonstra, de modo inequívoco, o sr.:u eficiente funcion:.~mento. 

Esti1. assim. :.1 Federul de Scgums, cm condições de realizar, de forma 
plen:1mcnte satisf:1tória o seguro obrigatório de danos pcssoais causados por 
veículos automotorcs, instituído pelo Decreto·lci n9 73, dc 21 de novembro 
de \966, consoante prcvl: o presente projeto, 

Duns r:.azões justinc;~m, fundamentalmente, a instituição dessa forma. 
Um;1, i: reforço d:~s rccciws da Prcvidéncia Soci:.al, sem necessidade do 

aumento dll contribuiçr1o das empresas c dos segur:ados, cm favor do melhor 
:llendimcnto dos tnlb:dh:~dores c suas famílias, princip:~lmcntc no campo da 
:1ssistêncil1 mêdic:.1. 

Outn1. reside no f:1to de quc, presentemente, cm virtude da grande 
m:1ioria dos acidentados de tr[msito ser constituída de segurados do INPS, 
sobre este recai o m:aior ónus, decorrente do pagamento da aposentadoria 
por inv:alidcz, ou da pensão aos dependentes do segurado, quundo ocorre: a 
morte dcstt:. Isto porque. o seguro obrigiitório não exclui a responsabilidade 
do INPS. 

Se o ónus maior decorrente dos :.~cidentcs de trânsito recai sObre o 
INPS. é de rigoros:~ justiça que ;a ele cuibam tumbi:m, os benefício~. 

São estes os elmos objctivos dcstu proposição. 
Sal:a das Sessões, 21 dt: junho de 1979.- F'ranco Montoro. 

LEGISLA('ÀO CITA/JA 

DECRETO·LEI N' 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1'166 

llispilt' sohn• o Sistema Nacional de Seguros Prl\'ados, re~ula11s 
opt•ratiit•s dt.> SCJ:Uros c ressc~uros, l' dá outras providêndas, 

.. ............. " ............................... " ............. " 

................................................................. 

. ................... " ......................................... .. 
LEI N' 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

llispitt• sohn• Seguro Obrls:atôrlo de Danos Pessoais caus11dos 
por veículos automutorcs de vl11 terrestre, ou por sua curga, a pessoas 
transport11dus ou nUo. 

..................................................... " ......... . 

..................................................... " ......... . 

................................................................. 
( .4s Cm11i.r.wkr dt- Con.Uitlli('ào e Ju.rliça, de EfOfltJmia, tlc• /.c•;: is~ 

lllçtio Soda/ e de Finanças, J 

O SR. I'RESIIlENTt: (Alexandre Costa)- Os projetas que vi:m de ser 
lidos scr1"10 public:1dos c remetidos !1s comissões competentes. 

Sobre a mes:1, requerimento que será lido pelo Sr. J9.Sccretário. 

f. /ido t' tl{'ftJL'tldo O .ft'KIIitlft' 

REQLIERIMENTO N' ll3, llf. 1979 

De :1cordn com o rareccr da Comissl'lo de Legisluçào Social, re4ut:iro, 
no ... termos rcgiment:1is, o snbrcstamcntu do estudo do Projeto de Lei do Se· 
nado 111' 74, de 1979, lJIIC "introdu/ altt:r<~çõcs na Consolidaçl'lo das Lds do 
Tr;dlalho, para o lim Uc suhstilllir a form:1 mensal dr.: pagamento de s:.tlúrios 
pela forma quilucnal", a nrn dc aguardar o llrojctu de R~.:fnrma t.lu Consoli· 
Uaçi1o d:1~ Lei~ do Trabalho, • 

Sala da~ Sc~stlc~. ~2 de junho de I'J71), 7 llchidlu Nunl'!'o, J>rc!'oidcntc da 
l'omi~~rm de Lcgi'ila~;~o Stlcial. 

O SR. Plti-:SIIH·::\!TE (t\h.:\amlrc CmW)- Em virtude: d<l aprma~o;iltl 
dt' requerinletlltl, a 1 rarnitaçi111 dtl prtljcltl a que de se refere ser(l ~n!Ht.:~tadil .. 
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O SR. PRESII>f.NTE (Aic:umdrc Costa)- Há on~dorcs inscritos. 
Concedo a palm'ra· ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. AI.MIR PINTO (A RENA- CE. Lc o seguintcdiscurso.)- Sr. 
Presidente c Srs. Scnudorcs: 

Na prcscnte scssrto legislativa, que seja do meu conhecimento, alguns 
Senhores Senadores abordur:m1 palpitantes assuntos rclacionudos com a· 
vida municip;.1l brasileira, no que fiLeram muito bem, isto porque,jú se: sente 
o interesse maior que domina os altos csc:1lões da República, a começar por 
Suu Excelência o Senhor Presidente Joüo Bapti~ta Figueiredo, f .. vorecendo 
os municípios com detcrmin:1dOIS medidus, visando suneur as fir-.nças muni
cip:lis. 

A imprensu nos dú u esplêndida notícia de u~rmuções de Sua Excelênda 
quando incluiu como metu prioritária da sua nçào govcrnamcntal ulgo cm 
fuvor dos M unicipios. 

S5o :1ssim int:quívoc:ls :~s intcncões do Governo Fedt:ral. no sentido de 
fortult:ccr a cêlula-matriz du nacionalidade, 

Isto se comprova, desde que se atente para o fato bem atual em que um 
decreto presidcncinl desvincula de percentuais prenxados as aplic<~çõcs do 
Fundo de P:1rticipação, o que, decerto, tcrá profunda rcssonf1nci<1 entre a~ 
prcfeitur:1s existentes no País. vez que em seus orçamentos, as transferências 
d:1 Unirlo têm se constituído n:1 princip:il rubrica d;~.s receitas dos tesouros 
municipo1is. 

De par com :~s providências :!dotadas pelo Presidente: da Repúblicn, n 
imprenso!, ou cspedfic:mdo, o Com•io Bru:ilit•n.H' de 17 do mês cm curso, nos 
dá :1 hoa novu de que o Ministro Mário Andreaua, u partir da primeira rcu
nitlo do Conselho Nacion~ll de De!icnvolvimcnto Urbuno - antig<J Comis· 
sf10 Nacional Jc Política Urhan;l c Regiões Metropolitanas (CNPU)- terá 
~.:omo principoil prcocupuçào "a tmnsfcrênciu, pcl<~ União, dc recursos c cn· 
.:argos cxe~.:utivos para os Estados c Municípios, de forma a que o desenvol
vimento urh;,mo scj;,1 programado de mant:ira descentralizada e permitindo 
que ~.:uda unidade fcden11iv:1 busque :1s soluções que mais se adequarem aos 
seus pmblcmas". 

Outra importomtc dclibcraçflO que deverá estar nas cogit:lçôcs do 
CNDU é a qut: se prcnde uo descnvolvimcnto das cidades de porte médio, 
que urna vez fnrt:llccidas ficartlo com o encargo precípuo de absorver os con
tingentes pnpl1lacion:1is que se deslocam do meio rural para as metr.óp_ole~, à 
procura de melhores situnções para gilrantirem um:t regular subsi'Hen~lll: 

É o f:thl cm si h:tstante alcntudor par;! o País, pelo f:no de se constitUir 
un1:1 vcrd:~dciro1 clarin:1da que rcsso:1 nos qu:1tro cantos dcstn imensa Nação, 
tão c;m:nte de desenvolvimento contínuo t: sem discriminaçõe.~ entre as re
giões que :t intcgmm. 

For:1m por demolis s:ilut:!TcS as m:mifestaçllcs de alerta dadas pelo Con· 
grcsso, nu sentido de unw melhor e muior distribuiç5o de riquezus cntre os 
municipim. hrmill!iros, cujos rc!iult<~do::. bcné:licos süo const~tudos ~clu pre~
cupução que c:~usou n:1 flrea Uo Governo, U frente o própno Presidente FI
gueiredo, 

Ni10 1':11 muito, tivemos no plenário do Sen<~do o Sr. Ministro do Plane· 
jamcnto, Professor Márin Henrique Simonscn que, fustigudo como foi pelos 
Srs. Sen:1dorcs c, pnr interpelações que lhe: erum fcit:.1s, scntiu o inteligente 
:1uxiliar Uirctn do l,rcsidcnte que outro deverá ser o trutumcnto a ser dado 
nos municípios da Ft:dcraçàn. T:1manha foi a sua convicção que não te~gi· 
Ycrsou t:m concordar com o1tcsc gener:ililada no Purl;~.mento, aquela que 1m· 
põe uma nov:.t c alcnt:1dor:t distribuição de ren.das para us municipalidades, 
scdcnt:1s que cstt1o dt: progresso. .. . , . , 

A mud;mçu de ótico1 do Governo Fcdt:ral, c.:m relucuo a no~·a d1scnm1· 
naçf1o de rendas par:.1ns inunicipios, ensejou a vinda, >I cst.a C<~plt:d, de uma 
comissf1o da Associuct1o dos Prefeitos do Estudo do Ceara, que trouxe uma 
série dc pleitos que t mduziam os lni.IÍS justos anscios dus Edilid:1dcs Cearcn
ses. 

llcrcgrinmam os prefeitos nordestinos, pelas salas dos Ministérios d:1 
Saí1dc, lntcrinr, Min:.ts c Encrgia, Trahalho, Plowcj:~mcnlll (SAREM) c Pre· 
vidência Soci:d, 

Tivt:mm hna acolhiLia :1s rcivindic:1çl>cs :!presentadas, quc consturo1111 do 
'ie~uinte: . . . 

Mini.l·ft:rio da ,\'milh·: ;1juJa linan~.:cir;l p:1ra cqu1p:unentllS dns hosp1t:!1s 
intcrinranu~ c mab, ~,; 1111 v~nin Ctllll a Central dt: Mcdicamt:ntos c prcpar:1çao 
de pcssnal - cnfcrma!!Cill. . . 

Mini.1t1:rio do Tmhalho: fact: i1 nccc~~idadc de Om·os~ lrllcns1v~JS de 
(~)u:illfic;u,,·f1 n de J\~..,-;n;d d:1,. PrcfciHJril~. 'inlicittnl a conH"~.'Itl, ~~~.r.1vc~ ~ln 
I'IPf\.10 tHI ~ 1 utrn in~trumcnt 11 i!!ualnlt:ntc adt:qu11Lin, ll!llil :1111da !1nancclr:t 
dc'o1ln:Hl;1 a dt:~PC'~I' de 1,; 11 ~tcin (pat!,:lluentn de pr11ft:wlfc,, hu~pcdilt!,Cih, 

mutcrial de consumo, bolsus de estudo, etc.), 01 ser libcr:tda conforme cronn· 
grama estabc.:lccido, pelo menos IS dias antes do inicio de cada curso. 

Mini.1·thio do fnlc•rior: além de ujuda financeira para custear despesas 
com Encontros Rc.:gionais, para estudo da problemática municipal cm gru
pos de municipios, nas Regiões Centro, Norte c Oeste, foi abordado a liqUi
d;lciio dos débitos prcfcituruis pan1 com o. BNH c FGTS, dentro de uma cs
qut:matizaçl'w rncional. f;.1cc ao levantamento aleatório de dívidas pelo hoje 
INAMPS, sendo l:lis rcivindicuçõe~ plcitcadasjunto ao Ministério da Previ
di:nciu Social. 

Desde 1970, em cantatas dirctos com o Ministério do Trabalho e Previ
di:ncia Soci:1l, foram feitas sucessivas tcntativas por via de sugestões aprc.:sen· 
tadas por escrito, atê do próprio Presidente da República. 

t:m nenhuma dclus deixamm as Edilidades de reconhecer a existência 
das divitlas e cm nenhum momento deixaram de.: proclamar o propósito dt: 
pugar aquelas dívidus incontcSt:.lvelmcntc lc.:gítimas, oriundus do nüo recolhi· 
menlll tempestivo de contribuições devidus, cornprov:1damentc. decorrentes 
de obri[!acõcs de seu pesso<~l dc vínculo cmpregatício provado, nominalmcn· 
te identificável por "folha de pagamento", "contracheque" ou outro meio dc 
idcntilic:.w1'1o oficial c:dstcnte na prefeitura. 

Em nenhum momento cm que tc.:m sido dcbatid<> o prohlenw, cm con· 
grcsso~ nacionais c estaduais de municípios, estes deixar:~.m de se considerar 
dcvcdure'i, nem st.: ncgaram <.1 p:~gar, inclusive a correçào mont:tária. desde 
que cxcluídu a parte do débito levantado por e~timativ;~., sem idcntilicaçiio 
pnssiwl, presente ou futuru. dc segurado da Previdência, beneficiário do rc· 
colhimento. 

Excluídl> esse dêhito que rcdul o montante nnal da divida, jú teria sido 
possível ;.1 sua !iquidw.;rw. posto que a prirneiru proposta aprcscntadajú con· 
ta com lO ilno~.n que teria bcncliciado u Previdência. com su:1 situ:~çfHl no r· 
nt:1lit:1du com os munidpios. 

Nunc:1 u Prcvidêncin Social, Sr. Presidente c Srs. Senadores, aceitou 
<.1quilo 4uc na verdo1de vinha de direito por parte das municipalidades brasi· 
Jeir:IS, 

Est;.J cstin1<1tiva akntória foi bem explanada ;~.o Sr. Ministro da Previ· 
déncin Socioil, mas S. E.x• não a quis <~ccitar, talvel por nf1o entender bem da 
matêrio1. Esta cstinmtiva foi fcit:l por uma Comissão da Prcvidi:ncia. que ia 
p:1r:1 um município tal e fatia um la\·antamcnto o.tleutório das pessoas que 
poderiam ter trabalhado n:~s prt:fcituras. sem constar cm folhas de pagamen
to, ~cm contracheques. FiLt:r:un. c.:ntào, um:.1 cstimativu na base dtl ~alúrio 
minimo da capital, Di ... trito Federal. Rio dc Janeiro ou Stw Puulo. hcm difc· 
rente do s,!l<'lrio mínimo do Nurdcstc hr~.~silciro. 

As prctensllcs aprcscntallas uo Sr. Ministro da rrcvidêncii.l, licaram 
para c~\Lldn ptlSterior, c: permita Deus que chegue :1 hom termo, principal
mente qu:1ndo foi dito pdo tituh1r da Previdência, cslar o importante órgão 
cm diliL·uldadt.:s lin:wccir:1s. 

,\/ini.Hério du.1· Mitw.\' t' Energiu: o pleito de maior porte, snlici~atlo an 
ilustre titular de tão impnrt:1ntc f\..1 inistério, foi o relativo a elctrificação rural 
c :1 de pro~pccçõcs minerais cm {lrc:ls gt:lllogic:lmcnte dclimitad:~s. O inccnti· 
v11 do PRO;\LCOOL, no o1pnwcit:m1cnto dil c:~na·de·açúcur, flli outro as· 
rcctn das rcivindiea..;õcs que mcrcccri'io do Sr. ,\1inistro c~pc:cial atcn.çf1o. 

,\/ini.l'ltirio do fllunejumt•nto - (SAREM): for:1m solidtadas :IJUda' 
p:1r:1 custciu de suas rutinm c progr:un;.1çõcs especificas tais como: 

a) Reunii'lcs region:lis de municipios no interior dn Est:idll: c 
hl Cursos intcnsivns de qu;.dilic(lçfuJ de pessoal. 
Como vêem V. E:-.•s. há um dcspcrto1r dt: responsabilidade por pi.lrte dos 

Edis bmsilciros. que procuram obter meios para administrarem as suus prc· 
fcitur:1s, aind•1 ementes dt: uma just:1 distrihui~·üo de rendas pelo Poder 
Público Fedcr:.1l, para com isto cnst.:jarem u prospcrid:Jde dns municip;.1lid:1· 
Jc~. :1 l'clicidi.lde c 11 bcm·t:star de sua gente. Conlial\ll)S nu pnlitic:t CCllnômi· 
ca dn Governo c que el:1 chegue i.IOS mais longínquos rincOcs d:~ estrcmecid:1 
Pútria Hrasilcim. tMuito bem!) 

O SR, PRESJI)E~TE (Aicx:~ndrc Costa)- ConccJo 01 palavrtl ao Sr. 
Scrwdor Marc1.1S Freire. 

O SR. M,IRCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte llis.·ur· 
su.) - Sr. Presidente, Sr-;, Sen:1dores: 

O f\.1unUo assistiu cst:1rrc:ciJo 11 dolorll~ol \.CCni.l ncnrrido1 n:1 Nic:uúgua, 
undc d11Í~ cid:u..Jih1~ dc'i:ITtn:ldns, cm missiHl de p:tl, fora1n harh;.1ramcntC' tru
l.'itladns pnr p11lidais d;H!Uclc p:lis. 

O r-.1 undtl viu, )!rat;il~ ;ul milagn; da tclcvi~illl; tl Mu ndll ~nfrt:u, ll ~·1 Jll· 

dtl prtlh:,lll\1. 
1\tl clllalllll, Sr. Prt:,idcntc, sr~. Scl\i!dllrc.;, !.:t:lla~ Ctlllltl c, ... a tlCnrrcm 

pnr v~· te ... indu\1\C, nu.; 1\th'll' hra.,i~. \C!11 que 11 ,\tundn plw;a gr·ittH. ptl'i'oil 
\CI. pth'>,l 'ntn·r t' prtllt''Lir 
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Eu que \·cnhn do Nordeste, onde muitas veles t1 l]Ut: rrcdomina é a lei 
du rnais fMtc. HlU lcvadt) a n.:cnrdar cc:na cm muito scmc:lhantc !tqucla que 
ras,ou na tclcvisJo c que dcs~raçad:uncntc acnntcccu no Estado lJUC rcrrc
~l!nhl nc~tu C~tsa. 

Er11 lim do ;mn pas.~adn, wwndo um c:tmrllnês teve que arrihar da cid<~· 
de cm qlll' vivi;~ devido a rixa com um pmprictúrio de engenho. Aqudcjo
vt:m trahalhadnr de nnmc M:turn, deixou o Município de BucntlS Aires c foi 
r:~ra ti litoral de Pcrnamhm:o. tr:th:llhar cm lg;tr:tÇU. 

Eis que:, cm dclcmhro passado. seu velho pai adocct: c sua mtu:, que rcr
nwncccrõl cm Buenos Aires, l'l ch:lnHI. inclusive para dis~o:utir ncccssid:tdcs 
prementes por lJUC a f:101ília passuva. Sahcndo que o tr<.~b:ilh:~dor cstuvu no 
Município. o senhor de engenho ch:m10u a pO\íciu. Atendendo ao chamado 
do proprietúrio de ll:rra. lú chegou o Tenente Feliciano Espinhosa. Mauro 
carregav:1 unm I'01Ca. quc: cm minha n:giào é menos um:1 arm<~ do que um 
utensílio pcrm.sncntc de trabalho. Em face du forçu policiul com que se de· 
frontava. Mauro :11c:ndcu :10 updo dc: sua mUe c c:ntregou a referida f:Jca, 
dcsurmando-sc por inteiro. 

Sr. Presidente, reço a atençrto dos senadores presentes que, por certo, se 
c:mocion:tram c se revoltaram quando viram a ccn:t da televisão du últimu 
tJUarta-feim.l: que, no Município de Buenos Aires, o jovem ugricultor, preso 
pc!:1 políci:1, a quem d~:u a faca que conduzia cm suu cintura, quando interpc· 
lado pdo delegado, Tenc:nte Feliciano Espinhosa, foi :~tor-ou vítim;~'?- do 
mesmo drama. quc:, evidentemente, não vai ganhar <1S munchetes intcrnacio
n;lis, como no episódio da Nicarúguu. Desarmado, entreg<.~ndo li sua fac:1, 
despoj:tdo diiqui!o que- repito- era mais do que umu arma para ser um 
instrunu.:nto de: tr:~b:1lho. o jovem :1gricultor Mauro, nu Zonu da Matu de 
Perm1mbuco, foi dtsacawdo. derrubado pelo tenente c, uma vc1. no chão, foi 
trucid;~do pelo ddc:~ado de políci>~. Seu irmão Marinaldo- ali presente
tl!ntou um;~ rcaçào. Nit mesma hor<l ele tambêm foi morto por um dos sold;~
dos prc:scnles. 

Sr. Prl!sidcntc c Srs. Sen;.ldores," hediondez do gesto i; tão grande que, 
nU o apcn01s na Nicarilgua ou no Brasil, mas em qualquer parte doM undo di~ 
lacera o coru~Uo. A gucrm da Nicarágua. evidentemente, não justifica a bru· 
talidadc uli pc:rrc:tradu, mas. pam vcrgonh<~ nossa, no Município pernamhu~ 
c:mo de Buenos t\ires nc:m guerra h;~via, Sr. Presidente. Havia upcnas uma 
rixa :Interior c:ntre ll pobre C indefeSO lavrador C O senhor de terras que nrto O 

queria no Município. 

O Sr. Aderbai.Juremu (ARENA - PE)- Permite V. Ex• um aparte'? 
{Asscntiml!nto do or~dor.) Como seu colega dc representação, do mesmo Es
tado, t:tmht:m conheço o fato. Aliás, o delegudo é Espinhuru, e não Espinho
sa, O deleg>~do foi demitido e está scndo processado, porquanto o go"'crno 
:Interior dc: Pernambuco n~o deu nenhuma cobertur.s u esse fato. V. Ex• sabe 
que, sociologicamente, fatos como esse se repetem muito no Nordeste, para 
desgraça noss;~, ainda conseqUência do despreparo de alguns mantcnedores 
da ordem. O caso não tinha n:~da de político, foi um desentendimento numa 
úrea rural do Município que tem o nome de Buenos Aires, que antigamente 
tinh:1 outra dcnomin:tç~o. Houve a reform:~ dos topônimos e tomou esse 
nome dc: Buenos Aires, Qu:mdo se fala cm Buenos Aires, muita gente pensa 
~1uc se c:st{l refcrindo i1 Capital argcntinu, mas é o Município do Distrito de 
Nazar& d;.~ Mat<t. Naquele município, esse rupaz- c não esHI\'il 1r1 porquc: os 
seus i,mtccedcntes não c:ram bons, do ramo de vista de temperamc:nto- esse 
r:tpill cm conhecido como um cidadão que não tcvava desaforo par:~ cas:t ... 

O SR.MARC'OS FREIRE (MDB- PE)- Quem~ O senhor de enge-
nho ou o trab;.llhudor'! 

O Sr. Adcrhul Jurcmu (ARENA- PE)- O trubulhudor. 

O SR. M,\RC'OS FREIRE (MDD- PE)- Obrigado. 

O Sr. Adl'rhal.lun•ma (ARENA- PE)- Huvia·sc mududojustumentc 
porque tinlm algunms inimizades onde morava. Veio, como V, Ex• disse, vi· 
sitar o pu i, que cstuv:~ doente, quando houve esse desentendimento qu11nto 
uo ucutamc:nto da ordem de prisno do delegado, utravés de um suhordinudo. 
O jovem camponês n5o se entregou à patrulhu que foi busc!l-lo. Então, o de· 
lc!,!;~do foi pessoalmente, pedindo-lhe us armus. Dai resultou o liuo llUe 
V. E.\• historiou, c tamb~m cstumos absolutamente contru u hcdiondc/ dl~ 
crime. Posso :tcrcsccntar, puru conhc:cimcnto do Plcnilrio du C usa c dc V. 
Ev, que o delegado foi demitido c hoje se cncontru respondendo :t proccs:-.n. 

O SR. MAI!COS FilE III E (M DO- PE)- Agradeço ~to nobre Sena· 
dnr A<.l~:rhal Jurcma :t conlirm:u;~o dos f:ttos relutados por mim, deixando 
Uc lado as aprccia~;ôc~ ~uhjctivus que S, Ex• fel cm (l:laçUo ils pcssnus cnvol~ 
vtda~ nn cpi!-.t'ldin. 

Espinhn:-.11 ou E~pinhara, nr10 sei hcm qual o sohrcnome do deli!gado, 
tnOIS estou certo t.lc que era um espinho, venenoso c perigoso, na socicdat.h: 
pcrn;uuhuc:ma. Pnr ccrltl, longc: estava de c:.;:~lar o perfume: du ros;~, porque 
a Mm íl~lto ~c: tornou incomp<~tivel com '' sociedade a que pertencemos. 

Apesar disso cviUentcrncntc processo foi aberto, presidido, entretanto, 
pelo delegado do município vizinho, que, :IIi: por uma questUo de pertencer 11 
mcsm:t classe c cstur incruswdo n:t mesma comunidade sócio-politic:~ da 
Zorw da Mata dc Pcrn:unhuco, talvcl nito pudt:ssc ter :tquclu isenção ncccs
súria !1 apuraç(w dcvidil dos fato~. l-lá quem dig:t, mesmo, que o inquérito foi 
condutido de 1:11 form:1que terminou sendo uma vcrdadciru pcçu de dcfesu 
do frio ;tss;lssinio. O fato, entretanto, i: que, tendo esse crime ocorrido cm 
lins do ;mo passado, até hoje nt:nhurna puniçr1o houve, :1 não ser o nccessúrio 
t: imprr!scindivcl afastilmento do delegado du cid<~de convulsionad<~ pelo epi
sódio. 

Ao contr:'trio do que t:tlvcl suponhu o Senador Aderbal Jurem:~, nr10 
vim <~qui dm conot;1çl1t:s políticas :10 crime, mas tito-somente, tmzcndo-o 11 
tona. tcnt:lr f:11cr uma anftlisc i.Ja violênci:l, nüo apcnas do episódio cm si, do 
truciJ:mll!ntll que: :di ocorreu, como du violi:ncia institucionalil:tda cm nos
sa Terra. rela cons;~~raçào, cxatamcntc, de uma ordem soci<~l retrógrada, in
.:lusivc no que dil respeito ü cstrutur:.t fundiúria. E wlvcz por isso i: que:, na 
missa encomcnd;,tda pela Cllnfederução Nacional dos Trabalhadores da 
Ag.ricultum. pcla Confcdt:r<~cim dos Agricultores de Pernambuco c pdos 
Sindicato~ Rurais do Est;.1do, o vigllrio dc Nazaré da Mma, que celebrou o 
oficio, no seu scrmrw. preferiu cnfatil<~r muis :1 árdua luta do!i agricultores c 
da importúnci<~ dos sindicatos t:m suas vidas. 

Sim, Sr. Prt:sidentc, Srs. St:nadorcs, nUa são poucos os cusos de conflitos 
~ociais no intcrior do Nordeste: t: do Brusil, graças sobretudo ao problema da 
terra. 

Aind:t este ano, os jorn:~is publicavam, por exemplo, coisas desse tipo: 
"N:t B:thia. no Município Oarr:1 do Cho~·a, centen:~s de famílias de posseiros 
da~ terra~ i.Jas m:tl<~s do pau·brasil, huviam sido ilmeuçadas de cxpulsi1o pela 
cn1pre~a Agmpccu{lri•t P:tu-Brusil'', 

Esta é um:~ situaçrw dolorosa: c quando, por exemplo, o atual Ministro 
da Agriculturil ;muncia que v:ti dar uma prioridade especial U agricultura, 
tcntando resolver. :llrav&s disso, o problc:ma da Balunça de P:~gamento, du 
Balança Comcrchd, das dívidas do Brusil, nós tememos que o caminho a ser 
p:tlmilhado. vú ser através daquc:las grandes empresas, muitas vezes multina· 
ciunuis, que ficam querendo arredar os pequenos c fracos agricultores, que, 
nim n1ro. sr1o meros posseiros, c:mbora de anos e anos, às veleS dC"zenas de 
anos, c que na hura dos progmmus agrícolas silo os grandes prejudicados da 
politica dcsenvolvimentist:t deste P:~is, 

No caso supr:t·refcrido, as duzentas e dt:zt:nove famílias de posseiros ti
nh:tm cerca de trinta anos i.Je posse, dedicando-se à cultura de subsistênciu. e, 
no cnt:mto, c:st:1vam sendo tangidas pela súbitil valoriz:~ção das terras da rc
~i(w, sobrC'ludo com a introdução d:~ cafeicuhura no território baiano. Tal 
f:uo, aliús, prllvocou urna verdadeira corrida, <~parecendo os pretensos do
nos da~1ucl;.1s i1rcas, representados, exutamcnte, ror ~:mrrcsus agrop~:cuárias, 
usundo u violi:ncia cu intimidação pum retirarem os posseiros. E rt:pete-sc, 
ali, o qucj{l nr10 i: novidade neste Brasil: a destruição de roças dos posseiros 
por cmpreg.:~dos pistoleiros. 

Muit:ts vetes, "donos" d;~s terras conseguem a própriu cobertura da 
Justiça, porque o Podcr Judiciúrio uge baseado nus tais "norm:ts legais": c 
llU:tndo obtém decisões favoráveis, lá vem a policia para tirar os posseiros de 
qualquer form:~. f:tlendo com que eles li quem aslixiudos. Homens jú envc~ 
lhecii.Jos precoccmt:ntc pelo sofrimento da :~gricultur:~, são acusados de rou
bo por, cxatumentc, pcrnumeccrcm cm locuis que são de sua propriedade. 

Sr. Presidente. n c;~sn citado da Bahia i: apenas u rcpctiÇ'lo de outros 
ocorridos cm nutras Estados bmsileiros. Assim, nu Par:1ibu, nó~ tcmmosjá 
famosos episódios de Coqueirinho c Cachorrinho, no Munidpio de Pedrus 
de Fop.o, omh: estão st:ndo despejados dezenas c dezenas de <~gricultores. A 
Usin;~ Central Olho d'Âgua, de Pernambuco, adquiriu u propricdudc c, a 
rartir de l!nttto, ólmCaÇi.IS de i.Jcstruiçào dus lavourus dos C:tmponeSI!S têm·SC 
~uccdido, inclusive com li destruição de suas cusus, 41S invusõcs da cunu-dc· 
itçúcar, intimiduções c prisões. E, no entnnto, existe o Estututo du Tc:rr:t, que 
prevê 'Iuc, cm c~tsns i.Jc tensrm c connito sociul, o Governo pode c deve lançur 
mi'to i.Jn i.Jispositivo constitucional, ~1ue ni1o é dt <~ntcs de 64, mas nasceu no 
Govcrno C:1stclln Branco, :~dmitindu o uso de tftulos d:t divida púhlicil pum 
a dcsapropriaçi'tn Jcssa~ terras. Nn cntanto, a~ leis continu:11n no rapei. 

1\ respeito dc Cuqucirinhn I! Caclwrrinhu, Lourenço Diaféri;1 e~cn.:veu 
um arti~tl com muita scnsihilidai.Jc, cm que ele dit que um 

"ami~n contou a situaçftn dr:tmútit:u crn que se cnconlram lrcten· 
tu~ anwtirwdm lavradmc~. amcaçudm de dc~rl'jn ptlr uma !ai de 
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Usina Central Olho d'Àgua. Nome tão bonito, como ~ que pode 
c:xpulsit~ gente de uma rerru que os luvradores ocupam hil cinqUcn· 
t:1 :1nos?" 

E meio século, Sr, Presidente c Srs. Scnadorcs; homens que trabalharam 
ii terra. que envelheceram na terra, que morreram na terra, que passa mm u 
suu l:1voura para os scus filhos e que hoje: estão umeaç:tdos de expulsão.- E 
diz Diuféria: 

"Eu nem quis ucreditur, vai ver quc não é bem <~Ssim. Mm. o 
arnig.o garantiu que: é ussim sim, ~em tirar nem pôr. Os lavradores 
vCm vivendo cm apuros há tr~s anos, desde quc a usina adquiriu us 
terras. c deixou o pessoal soh ii urneaça de ver sua lavourinha ir pro 
hrcjo .. Uma hora i: 11 amcaçu de invastto do cunavial, outru hora é ii 
intimidaçfto dirct;t, c, a todo momento, o clima de inscgur;mç<~, os 
~.:olnnos ni10 sabendo se no diu de umunhà vila acordar nus ~u<.~s cu· 
""~ toscils ou ao relento. Como acontcccu com u viúvu de sessenta c 
nilu ;mos. 

O cuso du viúví.t abalou cinqUcnt:t famílias residt:ntcs cm C o. 
4ucirinho c Cachorrinho. Mais parece enredo de lilmt: de uventur<.~. 
,\ viúva se ::hama Dionila Otávi:t du Silvu. Foi despt:jadu. Acontc· 
ccu no di:t quinze dt: fevereiro. Uma velha viúv;.t despejaUu de suu 
tt:rr:t, c posta ao dcsumparo, num País tão gr:1ndc como c:stc, é um 
epi!!ódio pequeno. Acho que o Prcsidcntt: deste: Puis nl1o tem tcmpo 
de cuiU:~r dt: tudo de m:tl que: ucontc:ce, principalmente: nesses as
suntos de terras, onde abuso é: que não f;tlta. Mas sucede que o umi
go me trouxe uma cópia da curta que os ugricultore5 padc:cidm c 
;~ngusti;:tdos enviaram ao Presidente deste Pais, aindu no mês de fe· 
vcrt:iro. Ccrwmcntc, com os prcpurutivos da mudunça dt: governo, 
o protocolo, os enfeites c cxpcdição de convitcs aos cmbaixadores 
estrangeiros, um papelzinho humilde c cheio de erro!l dc ortografia, 
concordünciu, sintaxe e lcxiologia pode muito bem tcr·st: extra viu
do n:tlg:uma guvct:l, ou c;1ido utrás de alguma cortinu. E daí soprou 
o vento c levou o pupel cmbont, ou cht:gou o faxineira dt: plantão c 
viu aquela coisu sem importúncia caídu no chão, pensou que fosse 
p:tra vurrer c jogar no lixo. E pode ter feito isso mesmo." 

O jornalista cm qucstrto publica u curta dos agricultores dt: Cachorrinho 
c Coqucirinho, carta que tenho uqui tumbém. E, para que não se diga 
amanhfl que os Poderes Públicos dcste Pais não tiveram como tom01r conhc:
dmento dt:stu carta·apclo, dcstu c<~rtt~-socorro, pedimos 010 Sr. Prcsidcnte 
que :1 dê: tmnscritu no nosso pronunciamento, bem como u descriç-lo cm ver· 
so, que é: contudn pclos próprios agricultores, do drum:J quc acorre naquele 
rincflo paraibano: d<t mesmíl forma que a carta dos agricultores de C:tiporã 
iiO Govcrnador dil P:lr:tiba. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, no último domingo, dia 17, a cidade de: 
João Pessou assistiu ii um espetáculo emocionante: na Igreja da Ordcm Ter· 
ceiru do São Fmncisco, antigo Seminário, hoje Museu do Estado, houve: o 
que se denominou de "Cuntata p'ra Alagamar", Rclembravam.se casos ante
riorcs, como os que ucabo de me referir, cusos de tensões sociais, de connitos 
sociais, de cxpulsD.o de camponeses, cxatamente por cu usa da terru, desta ter
ra de que o Brasil é tào pródigo, m:1s que, infelizmente, cerca de 50% 
encontrum-se nas mãos de, apenas, 4% dos proprietários. 

Pois bem, Sr. Presidente, trazia-se à tona, especificamente, a história de 
sofrimento dos agricultores de Alagamar. Alagamar é uma fazcndu antiga, 
nu Puruibu, em que o antigo proprietário, Muroju, permitia que centenas de 
:.tgricultores lit morassem, lll vivessem, lá trabalhassem. Ele nilo tinha herdei· 
ro:\, c tendo falecido, sem succssào necessária, 50 pessoas, por testamento, 
~1dquirirum u propriedudc da terra c a venderam a quntro proprietários de 
Pern:tmbuco, que paru lú se dirigiram para plantar cana. A h. os canuviuis da 
minhu tcrru! Da nossa tem1, ScnudorTcotônio Vilela, tão lindos, tào belos, 
J')arcccndo um mar revolto, muitas vezes tangido pelo vento, mus, no fundo, 
quunlil mis~ria ali csconde! Quanto sofrimento! 

E agora, com o Progruma N ucional do Alcool, que nós defendemos c 
qucrcmos forte, u cobiça uumentu, porque a mntéria-prima do íJlcool. de 
gr:mde importilncilt, é exatumente a cunn. E é preciso mais terra. 

Eis que AI;Jgumm - o nome é uté sugestivo: Alugnmur- prccisu se 
trnnsfornwr num canuvial. Mus s~o 700 fumilias que uli cstil.o, hú delenas c 
dcn:nas de anos, com o consentimento do iJOtigo proprietllrio, que uli ti:m :1s 
suas próprins cultuws de subsistênciu ;Jgricultorcs nli têm a suu ruzào de ser 
c, sohrt:tudn, ll seu meio de vidu, de ganhar o pilo, honestamente, dclt:s c de 
~cus nlhos. S~w. portunto, milhares dc pessoas que dependem duquelc ollcio, 
que é o único oficio dc hornt:ns qut: nil.o conhecem outro mundo scnito a ler· 
r<t h;llidí.l du Norde~le·. 

Sr. Presidt:nte, o INCRA já tomou conhecimento do problema. Sllo I J 
mil hectares e, no entunto, 01cha que 2 mil hcctmes vão resolver o problema 
du5 71JO fumilias ali existentes. Oru, a desapropriação há de ser feitu in tolum, 
de todo o Alag<~m<~r. Aquelu tcrru já está incorporudu 010 putrimônio dos h o· 
mcns que ali vivem c que <~li fecundam u tcrru d<t P<~ruíba. 

Sr. Presidente, o espetáculo que João Pessoa assistiu no último domingo 
foi uma m:.mcira difcrente de se tentar sensibiliz<~r o govcrno fedcriJI. 
Procurav:.t·SC.:, cxatamcnte, através de uma alegori<l, utruvés do som, atr<tvé~ 
da músicu, a traves du pocsi<~, t<~lvcz convcncc:r <to governo daquilo que, mui· 
tus vczt:~. :ts rmlavras c os discursos não logram obter. Foi um musicistu, Ka
plan, da Universid<~de Federul,da P:.tr<Jiba, que tem tantos tr<~balhosjá prc· 
mi:.~dos, que n:solveu coloc<~r o seu talento, a sua culturu, a suu sensibilidude 
de :mista u serviço do povo c compôs umu bclissim<~ música que foi entoada 
com :1 particip:.lçi'to da gentt: simples c sofridu du Puraiba. Foi o poeta So· 
lhitr, grande intt:lectual do Estado que mt: é vizinho, que: compôs a letra: par· 
te recitoldil, parte: c:.mtada, c que se constituirl1 amunhil, nilo tenho dúvid;1s, 
se vier :1 ~cr c.:ncenuda num pulco, com luz c movimento, numa nova Mm/e r 
flit/tl St'l't•rilltl, do nosso poetu João C:thrul dc Melo. 

O Sr. Cunhu Lima (MDB- PB)- Permite V, Ex• um aparte:'? 
O SR. MARCOS FRF.IRF: (MDB- PE)- Ouço V. Ex• com toda sa· 

tisfw;iiu. 

O Sr. Cunha Lima (f\fDB- PB)- Nobre: Scnudor Marcos Freire:, cm 
chcgimdo u esta C.tsu, aind:t no mcu gahincte, escutei <1 oração de V. Ex• c, 
como p:~raibi.Jno c fiel aos principio:-; do MDB, vt:nho agradeccr a V, Ex• u 
defesa lJUC f<~z dos ugricultorcs paraibanos. Em várias oportunidades, trt:s 
talvcz. t:~tiw ncstu tribuna p;.tra dcfendt:r csst:s mt:smos problemas quc V. 
b• ncstt: instilntc :tborda. Os casos de Alagamur, Piagus, Cuchorrinho, Co
qucirin ho, Fazenda Tubu c outros, nos Municípios de Salgado, de São Félix. 
Pedra de Fogo c flitimbu for<.~m por mim <Jbord<Jdos, Como disse V. Ex•, há 
um clima de tc.:ns;'to sociul n:tquci:Js :Lon:.~s ruruis e, até agora, nenhuma provi· 
dCnci:t concretu fni excrciwda por purtc do Governo, principalmente pclo 
INCRA. p:tra que tenhamos a solução e esses homens poss<Jm continuar na 
sua lu tu diáriiJ pura o custeio da sua família, pura a sua própria subexisti':ncia 
c par:t distribuir. também. produtos dc primeira necessidade para a popu~ 
luçflo pamiban:t. Agradeço a V. Ex• pela adcsão, nesta tarde, aos problemas 
da P<traiba, que são, naturalmente:, problem<~s de todos nós brasileiros. Mui· 
to obrigado a V. Ex•. nobre Senador. 

O SR. ~MRCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço a colaboração 
dc V. Ex• 

~ cvidcnte que <1 solução é uma só: a desupropri<Jçào, Esses e inúmeros 
casos :t que poderíamos nos referir, pressupõem tensão c conflito social. Há 
uma lei que foi fc:ita :.tpós o Movimento de 1964, que previu, em tal caso, a in
terfcri:ncia do Poder Público pura solucion<Jr, mas solucionur em favor do 
povo. E por isso mesmo estranhamos que o Presidente do INCRA tenha de· 
clarudo. :1 26 de abril último, que "embora o órgão reconheça a existên.ci<~ de 
vários focos de tensão social por problemas de terra no Pafs, só uplicar~ a de· 
sapropriução, por interesse social, nas árcus improdutivas". 

Ora. Sr. Presidente, Srs. Senudores, essa orientação ê: inteiramente esta· 
pafúrdia. O homem que cstá trabalhando ness<Js terras, os camponeses, às 
de:ltnas. estUo trnbalhando lá porque elas são produtivas, c elas silo produ ti· 
vus porque eles estão lá, trubulhundo-as. A produtividade ou a produção 
existente é produto do trabalhador campon~s e, no momento cm que verdu· 
deiros ou falsos donos querem se apropriar de úreas que já vCm sendo expio· 
rad:1s, a desapropriação cabe em favor dos pequenos. 

O Sr. Jo..; l.lns (ARENA- CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois nãa.Ouçoo aparte de 
V. Ex• · 

O Sr. Jo!W l.lns (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, o 
assunto que V. Ex•levuntu é, rculmcnte, importunte paru a Zona da Mutu c: 
puru outrus [Heas do li tom I nordestino de Pernumbuco e du Parurbu, Sobre o 
qucdi1 o Presidente do INCRA. quer crt:r, nobre Sen<Jdor, que o Dr. Paulo 
Yokot:t se rcferc :1 um problen111 de improdutividade relativa, isto é, aquelas 
terras que, emboru estando ~endo utilb~itdus, tulvel niio estejam tendo a pro· 
duti\'idadc.: social neccssúriu. Quunto il ímm de Al<~gumur, é certo que um:t 
úrc:~ de~ mil u J mil hectares, nal1Ucla região, pode lcvuntar muito o nfvel de 
vidu das f:unilias, cnnt:mto que ii produç1io seja orguniz<~Uu c a produtividu· 
de mclhor:ui<L Tenho u impressão de que esse é t:lmbí:m o pensamento do 
Presidente do INCRA, cujo~ trah;.1lhos cs!t1o sendo dirigidos pilm idt:ntilicur 
m focos de mal-cstilr ~ocial para a soluçi'lu dos seus pmblemas. Muito olni· 
!!lidou V. r;,. 
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O ~ll. ~IAIH'OS FllEII!E (~IDB- I'Ei- Nobre Senador, S. E.x•, 
nc~ta cntrcvi~ta a ~1uc me rcliro, cspccilica o caSll ... 

O SU. PRFSIIJE~TE (G:~~tr10 ~!UIIcr. FuendLI so~H ~ts c:unpainh:~s.) 
- Nllhrc Scn~tdnr, o tcmpn destimJJo a V. Ex1 jú cstil eigotuJo hú lO minu· 
1 tl~. l', ~1ind;~, hú mais LJIIl oral! o r inscrito. Peço que V, E\• conclun o seu pro· 
nunl.'iamcntn. 

O SR. ~1,\llC'OS FREIRE (MDB- PE)- Tentarei concluir, Sr. Pre· 
~idcntc. 

M~JS, S. E.~;• se refere, cspedlicamcntc, ao caso, na Paraíba também, da 
1-"atcnll;t C:~chorrinho, c <.t soluçi"w a que clc.se refere é a de que os colonos 
fhltkrrto ~er rc;tsscnt:tdos crn outr;ts áreas. "pois o INCRA dispõe de, pelo 
menos, cinco milhões de hectares par;t oferecer ~população sem h:rm, não 
precisando l~mçar mi"1o du altern:lliv:t de dcsupropriaç(to". Não é: possível 
acciwr um:t soluci10 dessa. São homens que estito há vinte, trinta, quarenta, 
cinqUenta :tno~ na mesma terra, produlindo ali, dentro daquele habitat. Nüo 
se allmitc que vá se tirur de J[a para lcvú-los aos cinco milhões de hectares que 
o INCRA possa ter, csp:Jihados por este Brasil inteiro. 1.! necessúrio que dcs 
pcrnumcçam omlc cstrH>. 

O Sr •. los~ l.in'i (ARENA -CE)- Permite V. E."<' um upartc:7 

O SR. MARCOS FilEI RE (MDB- I'E)- Pois n;o, 

O Sr .• Jm.~ l.ins (ARENA- CE)- Nüo conheço especificamente o 
.:otso a que V. b• se refere ou a que se referiu o Sr. Presidente do INCRA. 
ma~ há rc:dmcntc alguns casos, cm que hit necessidade de remanejarnento de 
l';tmilias. p:tm que c:tda unw dcl:ts seja contemplada com área suficiente para 
o seu bcm~cstar soci:tl. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PEI- O caso específico ó de Ca· 
chorrinho c Coqucirinhu: é de tirar o pessoal de lú porque uma Usina com~ 
prou c quer cntr:lr lú para pl:mtm cana. Quer diler, se nüo tem terras para os 
colonos ljUC csti"tulú. por que querem tirú-los para botur canavial que exige 
!!randcs cxtensl>cs de terra'! Portanto, nito me parece procedente a hipótese 
lcvantuda pelo Líder d:t ARENA. 

Sr. Presidente. 4ucr~> me solill:triLar. inclusive, com a ó.lçào da Igreja. 
que l:'t cst:"t idcntili~.:ad:t com o seu povo. No último dorningo, camponeses 
humildes rctav;tm c c:Jntavam ao lado de um Dom Josí: Maria Pires, de João 
Pcs ... ~>a: de um Dom Marcelo Carvalheira. dcGuarabira:dcum Dum Frago· 
su, de Cr:tt!!us: de um Dom Hélder Cúmma, do Recife c Olinda. Estavam tll· 

dnS juntos porque sentem que estüo identificados c engujados n um:t mcsmu 
luta, tllte i: :t lut;t dn povo. 

Ainda rcccnterncntc, os jornais notici:tvam, igualmente, que, na Bahia, 
ial!unçns tinh:un inccndiudo casas, sacrilicttdo animuis de: pohrcs trabalha· 
dores, ntl Povoado do Rctirn de Picada, refletindo, cxatamente, ::ganância 
dos homens c a nossa estrutura de terr:t Pode ser até: que, do ponto de vista 
lcg:ll.jurídico, indo a um tribun:~l, os grandes proprietário5 tenham ganho de 
c:wsa. mas nito é isto que estú em jogo. Nós estumos pedindo, não uma so~ 
luçito judkial ou jurídi~.:a. propriamente dita, mas uma solução politica, umtt 
snluçllll soci:tl, p:tra que: nrlll continuem a se repetir Ci!SOS como os do povoa· 
do do Retiro de Picut.J:t, :t ljUinhentos quilôrnetros de Salvador, próximo a 
Xiquc·XÍljUe. 

Sr. Pn:sidcntc, o assunto é valito, é complexo, vou 11tender â solicitaçtto c 
it advertência da Mesa, mas espero que este ~tssunto poss:t continuar a ser 
tr:tl:ldo, aqui, llo Senado Fcdcrul, porque, sem dúvida ulgumu, o problema 
d:t cstrutur<.t fundiúri:t ê um dos mais graves problemas do Brasil de hoje. 
Sem a soluci"to du prnblcma fundiário, não teremos solucUo para a gnmdc 
4ucsti"tu nacional: poderemos, até conseguir maior prod uçilo, maior produti~ 
\'idade, maior mndcrnituctm du estrutuntl.tgrária, mas não resolveremos o 
problema cm termos de povo, tem termos de bc:m-cstm soci:tl e amparo cfeti· 
VO para o~ pC~]UCilllS ugrh:ulto~cs u~l Hr:lsil. (Muito bem! Palmas.) 

IJOCUM/:',1'1'0 .·1 QUE SE REF!iRE O SR. MARCOS FREIRE EM 
SE!' /J/SCl'R.\'0: 

CACIIORIUNHO E COQUEIRINIIO lli-~·79 

E.\cclcntissimo Sr. Prczidcntc d:t Rcpúblicu chefe d~1 n~1çiio Ernesto Gc!· 
scl c uutr:ts ;tutnridadcs rcsptlnsúveis pcln nucl"to inclusive pelos problemas 
... ociais. 

Sut11~1s ~U famílias rclidcntcs cm Coqucirinho c Cachorrinho, :to tndos 
m;tls de trctcntas p!.'ssoa., lJUC vem upelandu u trl:~ unos 1no~tntndo u no~!ia 
trish: ~itu;u,;:"tn, de fic;tr ... cm :t!!a~alho pelo meio das cstr~1das. Nós agriculto· 
rc., vem por mciu de~ ta rclcmhr:tr as vossas c.~cclêncim o que Coi dito nu cm· 
ta ;tntcriur qtlc ;t Scnhnr;t Ditlllila OtC1vi;t da Silv:t i~1 ser dc~rcjo.tda c .t~ora 

cumpriu-llc. A a~ricultora jú cstú dcspcj:1d;t. Ontem dia 15 nós cst:'tvamoll 
limpando a l:wuur:t dela quando chegou de surpresa todo~ arm:u.lnll de 
futil c metralhadora c mais o~ tr<~balh:u.lorcs du usin11 Olho d'ftgura com mlt· 
quin;ts c 11itt1tratorcs c vúrios carros de cana. Dando dez minutos pura dcsll· 
..:ur;tr ntcrrcnn, cntrw nó ... ~:ti mos por4uc subia que era para obedecer u arde 
dt> Jui1 c todn mund11 foi para dchai.~u do cajueiro onde botmam os trocos 
da despejada fora d;ts duas hectilrcs 4uc pertencilt a eht. A policia não 4ueria 
~1uc licas ... c ninguém perto dos troços du vclh;t dcspcjadu., Mandou todo 
mundo ir cmbnr:t pra cusu. Mesmo assim juntou muis de duzentas pessoas c 
licnu perto da vclhil. Desta hora por diante comcçarum dcvas:tr vinte qua· 
dras de l'cijlto, du:1s quudms de mandioca plantada, derrubaram as frutt:irus 
que scrvi:a desde muito tempo :1 velha, dc:rruhantm a casa c: plantaram todo 
terreno de cana. No nosso conhecimento o qu.: u velha tem como indeni
/açlto t: t.OO cruzeiros. A velha despejada com 6H anos de idade continua dc
~:thrigad:t com os troços nu beira d:t roduge, vive chorando não tem pra onde 
ir c sem recuso. Um li lho que ela tem que podia ajudar dando uma dormid;~ 
est:'t com um praw de dc1. di:1 pur:t ser despejado também junto com a esposa 
e sch crianças pequenas. O pior é que seu citio c:stú coberto de lavoura com 
mais ou menos cem s:tcos de batat:ts, vúrias quadras de feijão florando, aba~ 
c:txi plant:tdo. m:.tndioca, fruteiras, manga, laranja, jaca, cajú, goiaba, mura· 
cujú etc, com m:.tis uma úrca de past:tge onde cria uma vaca para o leite das 
crianças. Esta família vive desta lavoura e desta terra. 

Ncsta cituaçào se encontra as 50 famílias ao todo mais de trezcnta!> res
soas. Ninguí:m tem para onde ir . 

Até hoje tr:tbalharum todos c dava para viver e fornecia ao povo da ci· 
d:tdc. Agora pode se dizer que estamos dezabrigados. Isto puru nós brazilei· 
ros é um tipo de justiç:l'! Serú que isto é tranquilidade para nós agricultores 
par:tihanos'? Desde tri:!> anos est.tmos procurando os ôrgUos do Governo 
huscando justiça. O que tem aparecido até agora não resolveu nada podc~sc 
dizer que estamos todos despejados sem sosségo. Muis o estu.tuto d:t terra diz 
que o governo pode desapropriar qualquer pc:daço de terra onde tem tcnsfto 
social. Seri:t trezentas pessoas nesta cituação de dczemprego não têm sinal de 
tensiiu soci:tl'! 

Conli~tmos em Deus e no Presidente da Repilblica que antes que o pão 
dos nossos lilhos seja devorado pelos tratares da usina, os senhores vão to· 
mar as providt:ncias necessárias para livrar a gente deste fragelo, Já faz tem· 
pu que u ressoai do INCRA na Paraíba falou â nós que o nosso processo de 
dc~apropri:u;ào já foi encuminhudo. Nestes dias o Prelidentc du Ft:deraçüo 
dos Tr;ibalhadorcs Rurais da Paraíba telefonou para o INCRA em Brusflia, 
por intermédio da CONTAG pra saber como ia o processo de cachorrinho e 
coqueirinho. O INCRA de Brasília diz que lá não existe este processo. Nós 
agricultores nào podemos ficar nesta cituaçào de dezcspcrO. Exigimos que as 
vussus cxcclCncias dt:cm a vossu nccessária ajuda para a solução do nosso 
gr:u1dioso pwblcm:1, Se não aparecer uma soluçüo paról nós ólgricultores não 
~:tbemos o que v:ti ill.!ontcccr com tanto absurdo e us injustiças. Nem todos 
l~Uport;t ver os tratares armncur os alimentos dos nossos mhos por que umu 
sú usina tir:t o ~osscgo c 01 paz de tantas famili:ts e ainda acha apoio para fa~ 
ter tudu isto'! 

o~ Agricultores de 
C:tchorrinho c Coqucirinho 
Enl!t:nho F:11cndinha, Pcdr:t de Fogo 
16 de fevereiro de 1979 

OS ÜLTIMOS ACONTECIMENTOS DE CACHORRINHO E COQUEI· 
RINHO 

Os últimos ucontccimentos de Cachorrinho c Coqueirinho, contados em 
versos pelos :.tgricultorcs: 

No ano 79 
a 15 llc fevereiro 
nus terras de Cachorrinho 
por compra de usineiro 
Dona Dioniliu Otüvi:t 
sofreu gr:tnde desespero 

Por ordem judicial 
ela cst:tva Jcspcjada 
c o juit fc1 cumprir 
n:tqucla data murcada 
dc ... truindu ll que ela tinha 
dcix;tndo-a dcsahrig:1da 

3 

Pois 6H anos 
tem u vclhinhu de idude 
morando naquela terra 
que tinha trunqUilidadc: 
hoje é vítim:t do inv:.tsor 
mitos da desumanidade 

4 

btavam o~ agricultores 
limpando sun lltv~wr:t 
20 qu;tdr:t~ rJc feij~u 

que era daqucl:t senhnru 
~1uandu :1 polfciu che~ou 
t:ntn futil c rnctralhadnra 
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O nfid;tl de justiça 
como um dos superiores 
com JO policiais 
t:unbi:m os tmbalhadores 
que pertr:ncium a usin;1 
c vinham M tmtores 

Faziam criticas da robrc 
por tcntaçõcs do maldito 
os capangas da usina 
rktm nch:mdo bonito 
c os perseguidorcs pintavam 
o qu:tdro mais esquisito 

7 

Deram apenas 10 minutos 
pm pobrc desocupar 
o terreno da usina 
pois não era pm ficar 
c mandaram os agricultores 
cada um se retirar 

Estavam os carros de cana 
que eram do usineiro 
os agricultores tristes 
debaixo de um cajueiro 
a angústia fcrindo o peito 
de cada um companheiro 

9 

Porém das 2 hactarcs 
os troços ficaram fora 
c a polícia mandando 
todo mundo ir embora 
mais de 200 pessoas 
ninguém saiu nesta hora 

lO 

Ficaram perto da velha 
amigos e companheiros 
c as máquinas devorando 
suas boas macaxcira~ 
a casa com o banheiro 
e os lindos pés de fruteiras 

li 

Toda agricultura dela 
foi por eles dc..,orada 
corturam a terra c a área 
de cana foi plantada 
e ela ficou chomndo 
sem roça c desabrigada 

12 

();1qut:l:t pobre viúva 
é tri!>.te a situ:tçào 
seus troços levando chuva 
também sujeitos ao ladri1o 
e dàn 600 cru1eiros 
como indcnizaçf10 

13 

No diit 21 de 2 da tarde 
daqui vi:~jou 
um carro lotado de gente 
com IIli agricultores 
rm1 f:tzer uma pussc:ata 
para o público ser sabedor 

14 

Levemos wmbém uma carta 
para o nosso governador 
pn1 entregar ao presidcnte 
e s:tber o que se passou 
então fiquemos na praça 
onde :1lguém entrevistou 

15 

rádio e jornal neste dia 
foi gr:mde o reboliço 
a tarde levemos a carta 
lizcmos o nosso compromisso 
de: lá voltemos dircto 
a igreja São Francisco 

16 

A noite ouvimos a missa 
que dom José celebrou 
falou muito na justiça 
que todo mundo gostou 
Jesus pague a essas pessoas 
que com a gentc colaborou 

17 

Cachorrinho e Coqueirinho 
:1 luta aqui é grande 
tem o segundo despejo 
marcado pra seu Ernande 
( quando a roda pequc:na 
vai passar dentro da grande 

18 

No dia deste despejo 
a coisa pode: até se dar mal 
porque alimenta ou acaba 
esta tensão social 
que tem muito que quer ver. a gente 
trep:1do no olho de pau. 

... e assim. já mais de um mês. o povo de Cachorrinho e Coqueirinho es
pem o despejo de seu Ernande. No dia que se desconfia que o despejo possa 
chegar. se junta mais de 100 pessoas no sítio de seu Ernunde, para ver se im· 
pata o despejo e nào aconteça de jeito que foi com a Dona DionHia. Mas 
dona Dionilin nào deixou Cachorrinho. liceu na casa de seu filho. Seu Er
nande t:m1bém diz que não sai, licu af com os companheiros e a luta conti
nua. E antes tinhu u facilidade que o jornal puhlicnvu tudo que uconteciu, e 
agora jía faz um més nào public;~ mais as notfcias que silo entregues por agri· 
cultor. Por que scr:J'! Quem mandou'! Será qUt: querem esconder a lutudo po
vo? 

19 

O jornal deu publicidade 
c os cuntr:a cnraivecermn 
c com muita nu·ntinl 
no Norte n:spondcr;un 
c os agricultores se reuniu 
c outra carta escreveram 

20 

Eles ficaram com raivu 
do que a gente tnv:.a dizendo 
dissermn u yuc ljUcria 
nu jornal respondendo 
cmproihirum para nó~ publicur 
para que ninguém ficasse sahcndo 

C'urtu do"' ugrlcultore~ da Cai pura au GuH·rnudor: 

Senhor Governador: 

Nós ~nnws mor:u.lores da fazenda Ctipora, do Município de Salgado de 
l·éli.\. Somo"' 64 moradores de uma base de 400 habitantc:s. P:~rJ começar nós 
podc:mo~ trabalhar em nossas áreas, como o senhor afirmou. Já limpamos c 
plantamo~ c n gado destruiu noss;1 lavoura cm parte, sendo que nos reuni
mos e retiramos o gado das nossas lavour<ts c o vaqueiro e o administrador 
arr:.mcaram as porteiras da divisa do cercudo du mesma propriedade para 
que o gado voltasse e nos destruísse. Nósjú sc comunicamos com o sindic;.a
to de Salgado de Si1o Félix c Jtabaiana e iiS autoridades do mesmo local e eles 
fui:. mm que só Vossa prcsenç:.1 que podia resolver c o administrador falou 
que a ordem que vem í: de: arrancar as porteiras e furar as cercas e o proprie
t:Jrio f:1lou para o morador do grupo que ele podia com o novo governo e o 
gado ele ni10 tirava. Senhor governador, ficamos muito alegre com a sua pre· 
sença c ainda estamos; mas depois de suJ salda aparc:ccu umas frasc:s que de
sanimou nós agricullores, porque dr. Josí: Valdomiro disse na casa do admi· 
nistrador que nrto tirava o gado porque o agricultor Manuel dos Santos do 
Nascimento tinha pedido ao governador para pedir ao doutor para cercar 
uma área com 200 quadros para agricultores trabalhar c que o governo assi
nou. O Senhor Governador mesmo é uma testemunha que o senhor não assi· 
nou isto e nem o Manuel dos Santos falou esta frase:. Se nós não trabalhar, 
dentro desses 64 moradorc:s vai surgir coisas que nunca se viu porque o agri
cultor pai de família vendo os seus filhos chorando com fome c: não tendo o 
alimento dos li! h os, ele faz o que nunca pensou. Que com esta que eles dizem 
que queremos tomar as terras, mas não é isto, nós queremos trabalhar, plan· 
tardo que a terra dá c pagar os nosso direitos, para nós não pedir esmola c 
nem roubar. para nós ter o nosso alimento ~ara nossas famflias c sobrar coi
sa também para a rcmissão de quem não tem agricultura. Senhor Governa
dor, nós confiamos que o senhor resolva com os ~roprict:Jrios para eles tirar 
o gado da nossa agricultura e se eles não tirar a nossa necessidade obriga que 
nós mesmo reunidos, nós retire o gudo porque nós já fomos destruídos e não 
podemos licar assim. Nós esperamos até o dia 2 de abril deste ano. Se não ti· 
ver solução de retirar este gado, nós vai agir de qualquer maneira. Queremos 
é quc o gado saia para nós poder trabalhar, mas tudo isso confiando no se
nhor que ajude nós agricultores. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM. Lê o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como foi hoje noticiado pela imprensa, o Presidente João Figueiredo 
confirmou, ontem, uo Governador José Lindoso, do meu Estado, a decisão 
do Governo passado de construir a Hidrelétrica de Balbina, cuJas obr.ts !tl!rào 
até me!lmo aceleradas para que a importante Usina possa entrar cm funcio
n:tmcnto entre 1980 c 1981. 

Registro com erausiasmo a decisão do eminente Chefe da Naçâo, não s6 
p;ml me congratular com Sua Excelência, cm nome dos m.:us conterrâneos, 
como também para reitcr:u os justificados sentimentos de connunçu e solida
riedade que todos nós, da Amazônia, dedicamos ao Sc~hor Presidente da 
República, que, neste episódio, nos deu mais uma prova de sinceridade dos 
seus propósitos e da vnlidade de suas promessas. 

Como todos subem, a Capital amazonense vive na tatu! dependência do 
petróleo para a obtenção de energia clí:trica, o que implicará, no ano em cur
so, num consumo diário de 480 toneladas de óleo pelo seu parque gerador, 
constituído de duas usinas tcrmelétricas, que produzem upenus 2UM.UUU k W . 

A solução, pois, para evitar o já previsível colapso no suprimento de 
energia clétrica u Mam1us, cm futuro próximo, tendo cm vistu o desmesura
do rrocesso de urbanização c industri:tlizaçào porque passa aquela Capital. 
cru e é, por qualquer dos ãngulos de apreciação do empreendimento, a cons· 
turç~o du Usin;.l Hidrt:létrica de Balbina, no Rio Uatumà. 

Aspecto que reputo dos muis significativos que militam em prol da 
pronta execução do projeto de Oalbina, além do referente ao suprimento de 
energia clétricll à Cttpitlll do meu Estado c ao relativo à climinaçi'ío da depcn· 
dência do petróleo cm que vivemos, é o do custo total do empreendimento, 
incluida :1 estrada de acesso, o sistema de transmissão e juros durante a cons
trut;ilo: tudo montu a US~ 44tJ,597,0UU, sendo que 1)6% deste total correspor,. 
Uem a dcspcs:1s em cruzeiros. 

E a usina Uevcrt1 produzir, em média, 1lQH,64lJ.UUO kW por :1no. rc~ul· 
tanlio numa cconorni;~ Uc cerca de 274,:!00 tonel;tlii.IS de bico combustlvcl c 
70JJO.OOO litros Ue óleo diesel por ano, o ~1uc equivale a umu economia de 
divisas de J5,t, milhiks de dól:Jrcs por iiiHl- a preços :~tuai~ do petróleo. 
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O Sr. AlhL•rfo Sil"u (ARENA - PI) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM)- Pois nuo. 

O Sr. Alberlu Silvo (ARENA - PI)- Senador Raimundo Parente, é 
com multa satisfuçüo que ouço o discurso de V, Ex•, cm que anuncia as pro· 
vidêncius do Prc:sidentc João Figueiredo em continuar a usina hidrclétricu 
que V, Ex• ac:tba de mencionar. Quero congrutulur-me com V. Ex• e com o 
Senhor Presidente da República por essa decisão, porque conheço a Capitul 
do Esuado de V. Ex•, e nel:1 envidei esforços para resolver problemas de es
trutura hi1sica como o transporte c o desenvolvimento urbanos, <JO tempo do 
entrto Prefeito Cel. Jorge Teixeira. E a dificuldade que enl.!ontramos, desde o 
rrimeiro momento. era u falta de energia elétr1cu ou a sua geração a custo 
muito alto. Por isso, estr10 de pumbéns V, Ex•, o Brasil c o Excelentíssimo 
Senhor Prc:sidentc Jorw Figueiredo, pelu iniciativa de dotar um Estado tilo 
imrort:lnle du Fcderaçilo, com uquilo que é mais premente para o seu desen
volvimento: a energia clétrica. 

O SR. RAIMUNDO P,\RENTE (ARENA- AM)- Muito obrigado, 
nohrc Senador A lhcrto Silva. O Amazon:1s é grato a V, Ex• pclu vuliosa c dc
~isiva colabor~tçito que emprestou ao nosso Estado ü época cm que estava à 
frente da comuna um:1zonense o eminente e dinâmico Coronel Jorge Teixei
ra. hoje Governador do Território Federal de Rondõnh1. 

Disso resulta. Senhor Presidente, a evidência de uma perspectiva que, 
por si só. justifica a importúncia e o car!ltcr prioritário da obra: a cconomiu 
de Cllrnbustívcl, durante I:! anos, scriu suficiente paru pagar a construção de 
Balhina. 

O Sr. Adalherto Senu (MDB- AC)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. RAIMliNI>O PARENTE (ARENA- AMI- Srs. Senadores, 
as rápidas considerações que acubo de formular condensam os motivos que 
levaram, recentemente, o Governador José Lindoso, todu a Bancudu nrcnis
t:l do meu Estudo. no Congresso Nacional c bem assim as mais represcntati· 
v:ts instituições amo1zoncnses, com o upoio da imprensa c do povo manaua· 
r:l, rtquclu atitude de arrecmsào e sofrida ex.pectutiva, quundo foi veicul:lda :1 
noticia de que estudos técnicos sobre o emprego do carvão na geraçlio de 
energia elétrica csturiam induzindo as autoridades do Ministério das Minas c 
Energi<~ ii desativação das obro1s de construção das Usinas de Balhinu c Sa· 
muel. 

Ouço V. Ex• com o maior prazer, Senador Adalberto Sena. 

O .Sr. Adnlhcrlo S••• (MDB- A C)- Estou ouvindo o discurso de V. 
Ex• um tanto estarrecido, mas também com certo sentimento de satisfação, 
porque o que V. Ex• estil. comunicando ao Senado e à Nação está cm franca 
contradição com o que afirmou há poucos dias aqui, desta tribuna, o Sena· 
dor Evandro Carreira, S. Ex.• afirmou em linguugem indignada - a ponto 
uté de se: sentir mal ao fim de: sua oração- que o atual Prcsidc:nte da ELE· 
TROBRÁS huviu afirmado u resolução do Govc:rno de desativar a cons· 
trucllo dessa hidrelt:trica de Balbinu: porque ele teria chegado à concluSão de: 
qu~: s~:riu preferível suprir as necessidades c:nergêticas da cidade de Manaus, 
com usinas termoeli:tricas movidas às custas do carvão de Santa Catarina. 
Dcscj:~ria, portunto, um esclarecimento m<1is completo, de V. Ex•. a esse rc:s· 
peito. Muito obrigtldo. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM)- Nobre Senodor 
Ad<~lberto Sena. houve realmente essa notícia ejú a ela me referi no meu pro· 
nunciumento. Mas. na verdade, é que os estudos realizados pela ELETRO· 
NORTE concluíram que a hidrelétrica de Balbina seria muito mais barata, 
do que um:1 usinn movida a carvão e, sobretudo por ser um carvUo que seria 
transportado de Santa Catarina para o Amuzonas~ seria re•almentc um ab· 
surdo, 

Mas, isso é que estou dizendo no meu pronunciamento: o Presidente: da 
Repúblico diunte desses estudos, dcssus conclusões dn ELETRONORTE, de· 
clarou ontem o c;.:·Senador José Lindoso, atu:tl Govc:rnudor do meu Estudo, 
4ue Balbinu é irreversível, que as obras prosscguirilo e até mesmo cm ritmo 
muito mais acelerado. 

O Sr. Adallu~rco s~na (MDB- AC)- Quer dizer que desautorizou as 
decluruçõcs do Presidente da ELETROBRÃS'? 

O SR. RAIMLINI>O I'ARENTE (ARENA- AM)- Nüo sei se o Pre· 
sidcnte du EI.ETROBRÃ.S fez cssus dccluraçõcs públicus, não sei onde, real
mente, o Senador Evandro Currciru colheu essus dcclurações. Se ele us fez, 
fi:-ln ermdwnentc. Nito sei se us feL. 

De mim. porém. confesso, Sr. Presidente, 411e emhoru participando do 
estudo de espírito q lll! msultou os meus cocstuduunos, jamais deix.ei de: ali· 
rnentm. ma i~ que :1 espcrança,mna quase ccrlt:'IH de que Bulbina nilo sofreria 

um~l soluçito de: continuidade na sua construção. Pois, a despeito do amplo 
noticiúrio t:nl torno do assunto c até mesmo da posiçào de certas autoridades 
fuvorávcis ii tese do carvão, jamais perdi de vista as palavras do Presidente 
João Figucirt:do, no discurso que: profc:riu na sede da SUFRAMA, em Ma
n~us, no dia 2 de outubro de 1978; 

"Fonte inesgotável de energia, a Amazônia deverá aproveitar 
suas qucd<~s d'íagua. como scrú o caso du Hidrelétrica de Balbina. O 
projeto do Governo Gciscltcrá execução no curso do meu manda· 
to." 

Sr. Presidente. a manifcstuçào de ontem, do eminente Presidente João 
Figueiredo, uo ilustre Governador José Lindoso, veio apcnus conlirm<tr a 
minha ~.:onliança c justilic:1r mais ainda :1 solidariedade que presto uo seu 
Gü~·crno, ccrtu de que Su:~ Excclênci;.t ficará consag:ntdo n<J História, nt'to só 
como restaur~1dor du estado de direito democrático no Brasil mas, também, 
corno um autêntico amazónida, pcl:ts medidus que vem udotando no sc:ntido 
de integrar c descnvnlver mcion<~lmcntc a Amazônia brasileim, 

ba o que cu tinha <1 di1.cr. (Muito bern!) 

COMI'AR/:'('EM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michih:s -Jes~é Freire- Milton Cubra!- Arnon de: Mello
LLiil Cttvalcantc - Gilvan Rocha - Passos Pôrto - Dirceu Cardm.o -
Joi'to Calrnon - Amarul Peixoto - Nelson Curnciro- Itamar Franco
f\.·1 urilo Bí!duró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara
Benedito c~lnci:IS- Pc:dro Pcdrossi:tn- Saldanh:l Der li- Evelásio Vieira 
- Lenoir V<lrgas- T:trso Dutril. 

O SR. I'Rt:SII>t:NTE (Gastilo MUller)- Sobre a mesa, comunicação 
que serú lid:1 pcl(l Sr. !~·Secretário. 

t:·titla a Je~uitltt' 

OFICIO N• IIH1(19 
Brasília, 21 de junho de 1979 

Scn hor Prcsi dcn te, 

Tenho 1.1 honra de comunicar :1 Vossa Excelência que o Deputado Ro
bc:rto Freire foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado 
Marcelo Cordeiro na Comissão Mista incumbida do estudo c parecer sobre 
o Projeto de Lei nY 007 j79 (CN), que "dispõe sobre as relações entre o corpo 
discente c <I instituição de ensino superior, e dú outras providências". 

Aprov~:ito a oportunid;1de para renovar a Vossa Ex.celéncia protestos de 
estima c consideruçito. - Freitas Nobre, Lídc:r do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Gastuo MUller)- Será feita a substituiçuo sol i· 
i!itada. 

ltrm I: 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1979 

(Matéria cm rc:gime de urgência - art. 371, c, do Regimento 
Interno,) 

Discussn.o. cm turno único, do Projeto de Lei da Cãmara n\1 
2H, de 1979 (n' 5.765(78, nu Cnsa de origem), de inicintivu do Se· 
nhor Presidente da República, que dispõe sobre u cri:açào du Com· 
p;mhlu de Desenvolvimento de Barcurenu- CODEDAR, e dá ou
trus providências. 

(Dependendo de purecercs das Comissões de Economia, de 
Minus c Energia, de Assuntos Regionais c de Finanças.) 

Solicito ao nobre Senador Bernurdino Viana o purccer da Comissão de 
Economia. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI. Puru emitir purcccr.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

E submetido uo exume desta Comissão de Economiu Projeto de Lei, o ri· 
ginúrio do Podcr Executivo, que cria u emprcsu públicu Compunhiu dc De· 
.~c:nvulvirnento de Burcurc:nH- CODEBAR, com o ohjetivo de cxccvtur c 
:1drninistrar ohrm t: serviços de urbani'laçilo cm ilrcu destinada no usscntu· 
mcnttJ humano de ~1poio i1 instuluçi\o e uo funcionumcnto dn complexo in· 
dLI~triul rnctulúrgicode Uurcurcnu. municipio.loculit.lu.lo nn Estudo do Purú. 

O cupil:ll d01 cmprcsa serú Ue 7UU milhões de crut.ciros, dividido cm 
ut,;llcs nrdinilrius nominativas, nu valor de lU mil cruLciros cmlu unw, sendo 
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naçi1o de ComJ'Iitnhia de De~cnvolvimcnto de Bo•rc:~rem1- CODEBAR. Da 
entidade a ser cri:u.la, rudcrno rarticirar o Est:~du do P:1rá c o Municiriu de 
B:m::m:n;t. 

A flroposh;iul, oriunda do Pllder Executivo, foi 'ubmctidu iW Congres
so, nos t~:rmos do ar\. 51 da Constituiçilo, :1companhada de cxrosiçi'10 Uc 
motivo.~ cm que ns Ministms do Interior, dos Trunsportcs, d;.1s Minas c 
Energia c da St:crct:lri:t de Planejumcnto da PresidCnci:1 da Repúhlic:t e~cla
rccem n seguinte: 

1. A CODEBAR ted sede nô Municírio de Burcaren:1 c ;1 
rcspons;lbilidadc pcl;.a urbanização, construc.;i'w civil c munutençi'ul 
de serviços correlatas nn área destinada ;w tl.~scntumcnto hunumo 
de upoio ii instaluçi'lo c opcruçilO do complexo industriul
rnetulUrgico, a OJ'ICntr n:t úrcu. 

2. O cmprccndimc:nto decorre do :.u.:urdo concluído com o 
Governo do .liiJ'Illo, que atribui. a11 liovcrno bwsih:iro, o t:ncarsu 
de criur a infm-cstrutum portuúriu, rodoviáritt c urh:m:t rcqucridit 
J'lt:los projetos de industrialit:~çi1o da buuxit:t, J'lilr<t a produçi'1o, cm 
l:trga cscal;t, de :Ilumina c illuminio, 

J. A produção de alumínio se inscreve entre as priorid:~dcs 
n:~ciunai.~ c deve ser conduzidu pelas empresas ALBRAS c A LU
NORTE, uma ilssociuçi'IO nipo-brasileira, em que a Comp:mhiil 
V:tle do Rio Doce representa o segmento brusilciro. 

4. EsJ'Icra-se 'Iuc o empreendimento rcsultarú n:1 genu;tw de 
divisus du ordem de lJS~ .t2tJ milhõe.~ unuais, contribuindo, dcs~<l 
form;t, par:l u equilíhrin dil hu!ançu de pagamentos. 

Do pontn dc visHt desta Comb~ito, o Projeto oferece oportunidade de 
implanto1çi'w de condições básict~~ J'I<H:t o complexo industriid dil 
ALiiRAS/ALUNOifrt: Este possihililitrú o :tJ'Irovcitamento d:1 hauxit:t do 
Tromhctas c de P:.tmgominas cu utilizaçltn de 75% d:.t cncrl!Írl produ1id:1 pcl:• 
usin;1 hidrciCtric:~ de 'I ucuruí, u qual deveri:1 cntr:.r em opcraçl1es- de ucnr· 
do 'um os objctivos inici:tlmcntc: propostos- cm fins de 19X~. 

Millcriuis c matérias-J'Irimus sccund:üias, ii ~crcm utilitudos n:1 ct'cti
VitÇl'Hl do Projeto, poderão oferecer recur..,l.'ls SUJ'Ierimcs :1 dutcntos milhi'1c~ 
de dôh1rcs, por :mo. E :1 construçt1o do porto granclciro, que pcrmitirú c:~rgil 
gcr:.1l SUJ'IeriM a quatro milhões de toncludus/:tno, :tbrc pcrspcctiv:l.~ de 
cri:tç;"w dt: 4.X!ItJ empregos dirctos c m:ds 7.20lJ indirctns. Como 'IC vé, ampl:t 
f<~ixa dot J'lnpul:~çl•o scri1 atcmlida, num esforço de umplo espectro no camJ'In 
'(h.:ial c cconúmico. 

Biln:oircna foi cscolhidu J'lcltl f:llo de: localil:~r-sc cm ro~içtiLli,!Cométricit 
c~ntr;ll, cnrn referência hs j:ttid:ls de h:au.xilil (Trnmbcws c PiHiii;!Omin:ls), 
além tle aprcscnt:tr rclmiv:1 prtl'dmiJadc d:~ lhina de Tucurui c lia cid:1dc de 
Hcll:m, centro mctroptllitano qLIC nfcrc~:t: recursos médicn-huspitalares, edu
cachlllilis, hanC:1rios, comcrciitis, industriais, ;dém de mcrc:~du de nfcrt:1 de 
nnt:'tvel cnntinsc:ntc hunwno, T:tmbCm C tlc s;dicntar n transrnrtc Iluvial 
fram:n. 

A atr:u;no nferccid:1 pelo complc."i.ll inllustrittl que cst!t scnllo mnnl:ldn 
cm B:trc;~rcn:l, devc:r{• rcsult;,1r ern que, por vnlw de J9XX, a sede municipal 
contar{! cnm cinqUcntu mil h:thit:lntcs, 

Foi calculmlo, pcl:t cxposiçi'to Uc motivos, o gasto de C r~ J.ll45 milhilc~ 
na ftlrm:~çi'w do nUclco urhano c, J'ltlr isso mesmo. a instituiçi'w precunind:~ 
pelo presente: projeto dcvcrú ter c.tpucidadc juridica CSJ'Iccial, inclusive no to· 
com te l1 su:1 n:l\urct.:l, seu regime ccnnúmicu-linuncciru c sua Cilf!:lcidadc de 
operar como instrumento de uçào mediat:l do l,uder Púhlicu. 

A COOEBAR, na forma do urt. 211, tcrú pornhjeto •• cxct:ut;ltu e ii admi· 
nistr:1çflu de uhrus c serviços de urhaniz:~çl'10 cm i.rc;1 dcstim1da :to o1s~ent:1· 
mcntu hum;tnu Uc apoio t• instuluçiio c :10 funcion:1mcntn du rcfcridu l'Onl· 

J'llcxu industri:tl. Seu c:~pit01l scrü de Cr.\ 7UtJ,lJU(J,lJ(JlJ,IJO (scteccntlls milhi'lc~ 
de crutcirus) divididos crn uçõcs nrdinúrius numinutivns, nu vulnr de Cr\ 
IIWl!tl,l!ll, cada. 

De :1cordn com 1l ilrt. 411, purÍI)!tafll lu, "a participat;i'to acionúria tia 
Unillu ~er11 rn:~juritúri;l c tntnsitóriu, cxtinguindo·sc pela do:tçào llliC o l1tlllcr 
bccutivo ficu ilUtoriz;tdo ii fu/.t:r d:~s ilÇÕcs de SUi.t propricdude r. PreJ'cituw 
Municip:tl de Botrcurcnu, nus condições lixadas no dt:crcto que aprnvur o e~
l:tluto social du CODEHAR". 

A Prnposiçi'tn é de especial vulia para a rcgii1o íllli:IIÚnil·a. Sonw ... por· 
tan1t1, pela apmv:u;ào dn prc~cntc Prujctn de Lei. 

O SR, PRESIUEN'J'E (G;1stào MUller)- Concedo a J'lillii\Ta au nohrc 
~t:rlmlur J{ainumdo Parente, pam emitir n parecer da Cnmi,,;"w dt: 1-'inarll.,::". 

O SR. RAII\lll~llO JIAHENTE (AIU:N:\- .·\~1. Para emitir potn:
l·cr.J- Sr. l'rc~id~.=ntc, sr,. Scnadore .... 

Tnlla-se de J'lrojcto de lei de iniciatiVOI do Poder Executivo, que proJ'Ille a 
tn~tituit;ito du Comp:mhia de Dcsc:nvolvimcnto dt: Burcurcna - CODE· 
BAR, soh a form:t de cmprcs:t públicu, nos termos do inciso 11, do urt. 51', 
do l>ecrctn-lci n"' 211(1, de 25 de fevereiro de 1967, com 11 rctluçUo que lhe iltri
huiu o Dccrctu-lci nll 9lJO, de 29 de setembro de 1969. 

A providênciu, após merecer J'l:trcccrcs f:tvorflvci:t das Comis~l,e:t Tl:cni
c:•~ a LJUt: foi suhmctidu na Cilnmra dos Dc:putados, resultou otprov:~da, com 
it cmcnd:1 oferecida J'ICia Comissi'tt> de Financus. 

A entidade que se J'lrctcnde crinr tem por objeto u cxccucno c adminis· 
tr:tcl'•o de uhr:1s c serviços de urb:tnizuçào, cm geral, nu úrea dcstinnd<~ :to as
~cntamcntu humano, de apoio i1 inst:alaçUo c opt:r.u;r10 do comrlcxo indus· 
triill metalúrgico de Burcurcna. no Estado do Pur[t, 

Visa-se, assim, t1 din:unizur os fatores de infra-cstruturu urh:tnu cm local 
prúximo il empreendimento constituído por associaçllo de cmprcs:.1s nipo· 
bmsi!ciws que se ocuJ'Iarito d;~ cxplomçào de ja;ddus de hauxitu c J'IU~tcrior 
industri:lfili.IÇi'lo do referido minCrio, nus proximidades de Tromhct:ls c Pma
gominas. 

O rrojeto industriulmetuiUrgicu :t ser imJ'IIilntudo Cllntaril cum :1 parti· 
cip:1çilo da ALBRAS c ALUNORTE, esperando-se um:t produçi'1o anual de 
Hill! mil toncludas de ;\luminu c nu mil de :.lluminio, rt:prcsentomdoot g.cmç~H) 
de 421! milhi'Jt:S de dólares. 

A CODEBAR dcvcr{t promover :1 construção de S.OOlJ (cinco mil) uni
d;,tdes rcsidcnchris dcstin:.•das "lO J'IC~SOiil diret<Jmcnte empregado m1 
ALRRAS c A LU NORTE, aiC:m de de.~cnvolvcr os cquiJ'Imncnws urb:mllS 
necc~súrins :10 ollcndimcnto de uma popul:.u;ilo que. cm 19NX, dcvcrú atin~ir :1 
511JJIIU tcin4Uent;1 mil) huhitunte~. 

Por outro lado, sob .~U:l tutclu rc!tlart•o a nricntuçfltl da cdificuçi'm de 
7.11(11! (~ele mil) moradias dcstiuadus it pupul:u;fto n~o vinculada :uJ projcttl 
uri~in;tl c cujos recursos ~er\10 de naturezu priv:tdt.l. 

'' opc.;útl fcilil no sentido dt: se estruturar a entidade como empresa 
pUhlica parct:c ucertilda, face its J'ICCuliaridadcs de cficiCnciil emprcs:trial 
curnbin:1d<~s cmn ots comlc\t:ri~tic:.ls :.lpre~ent"ldils J'ICht instituiç\10 au npt:rar 
~..:nmo instrumento de açi'to mediato~ do Poder Pllhlico, 

Como salienw ii minucios11 ExJ'Insiçào ele Motivos que ilcomp:mh:l ;l 
J'lropu~iç~lo, nem 11 F...,t;ldu do Potrú e muitu menos a M unicip;llid:tde de Bar
~..:o•rcna lt:riiml condições lim•nccims par:t assumir tul enc..rB:o cm tempo hú· 
bil, que Cllincidissc cnrn a ct:1pu de construção das unidotdcs indu~ I ri:~ is meta· 
ILJrgil:;l~ ou Un inicio de .~eu funcion:tmcnto. 

A ~oluçi'tn LJUC se aventou, :10 conft:rir li c:sfcn• fedc:r:1l :1 <.~trihuiçi'lll de 
prnl:cdcr i1 c:.,ccuc.;l•n do projeto de urhi.inizaçrtn, i: inc~:h·t:l, foi ;1 melhor. 

Ora, 11 imphtntaci'tu do reft:rido complexo, além de prtlJ'Iici:~r suhstunci:tl 
aumento d>~ itrrcc:~d:~çito trihutúri<J do btado c dn J\.1Lmicípio. rc:prcscntarú 
cfctivu J'ltllo Uc desenvolvimento rcg1on:1l. 

De outr;1 purtc, fie:~ plenamente ítfastudil :1 hiJ'IÓicsc de \Íltlaçitn dtl 
prindJ'Iin d:t autonomia municipal, cm face dos reais benefícios :t scr~m cun· 
cedidtl!'l ii css;t pessoa juridk::~ dc direito público c ao próprio intcrc~se nacio
nlll cnn~uh~tanci;uh.l no cmprc:endimcnto. 

Suhrc a mati:ria, c'lclarecc a Expusicrw de Mntivos, twht.l·, 

"Os c:studllS n::tlitad,ts considcr;1mm a incvitúvcl cnntriht1i1..·ih1 
lirwncciro1 d:1 Uni:)o, para viahili1ar o cmJ'Irccndimt:ntu cuja cn\'cr
!:!ildura económica tr:msccndc o interesse eminentemente local, t:!'l· 
tadual c rc:sionul, situomdu-sc no contc.~tn da~ priorid:~dc' n:h.:io· 
nais. '' unúlisc de altcrnativ:ts uperacionab cumiderou llS tr~!'l 
nivds de Utwcrnu c oricntuu-sc pcl:ts hirlttcsc!-1 in~titucinmti!'l Mll,!e· 
riJus pclu Uircilu Pi1hlicu t: /'rivudo, pelos cuncciltl!'! g.crulmcntc 
:lccito!'l Cllllln vúlido~ nus técnic:rs de orgunii:~Çitu :tdmini~tnniv:l c 
pcl:1 c.\J'Icriénciu bmsilcint no gi:ncro." 

Em t1Uir:t p;,ts~:~~cm, :alude o referido documento: 

"N:t esfera d:1 Administr:~çào Ft:dcr:tl, as peculiaridade~ c~c· 
~o:utivliS iidmitidas potra 01 cria~i'w t: manutençrw do n(Jclcn urhun(l 
nt1n cncnntr:un or~anismu cum n cnmpcténcia CSJ'ICCifica. Snh tl a~
pccltl du lin:tnciumcnlll de obra~ pi1hlicus dc:~timula.~ an surgimcn· 
tu t.lc c4uipóimcntus urhanus que viHhilitem projeto de c.,prc~~rttl 
ccnnilmica nacional. n:lliil impctlc a l'tHJtrihui!;tltl da I Jnii'tu, llhwr· 
\'adil~ a~ cundiçi'tcs impmta' J'ICI:I~ norma' gcr:IÍ!>o de Djrci\ll h· 
mnH.:ciru cus cumlicinmnnentns nr~antcnti~rios. Do J'lllnto de vi,l;l 
npcradnnal. a intcr\'cni~n .. ·ia da ,•\tlmini•Ma\iúl l·cder;ll, nu l':l,ll, 

~crt1 lc~íti111a w tran~itlHi:lllll'ntc durnimmtc, cm llll'l\lni,PHI <Hhni· 
!ll,tr<lt!\!1 intcrl!-11\'Crnamcntal. 

:\ 'lllll~'.-111 proptl~til lhl ,IIIICprujctP lil' Jcj l• ii l'!ill~tiltii!Oi,ltl til 
cmprc'a p(Jillil:;~, 1/IH'dt'll'f41111/t'l~lllr_ IU/IIIt! t'dt'/111/flll/lllr'!llt'. ,: ld· 
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mini.\'lfanio .\ltmicipa/, mm a pmtidpar,io do .\ltmittiJio th•/Jarnul'
,w. do l::l'fmlo do /'ará ''• lrtuuilorimml/tt', da Uniâo. /\ prnpusiçi"lo 
apresenta algunliiS caractcristicas inovadoras. Es~cm:iulmcntc, a 
Unii'10 ctlitu us norma~ n:gul;1doras do regime jurítlieo tlu cntitliltlc, 
no u~n tla sua facullladc constitucion;d lcgifcrante, c participu·ma
jMitmiamc:nte tlo seu capital ati tt•mpora, duro1nte o momento tlo 
impulso ncccssúrio ~~ criaçi"lo do núcleo c enquanto se filt. ncces~úria 
~ua prcsença cnmo supridora princip<~l de recursns c utlmini~trutlo
m d:1 infra-estrutura implantad:t." 

A mctlido.1 um upreciuda uutorit.a 11 abertura de Cri:dito Especial, no Vil· 
lllr de dut.entus milhiu:'i de cruzeiros, no presente exercido lin;.mcciro, para 
atc:ndc:r it suhscriçüo inici;1l Uo capitul da crnprcsil, por partc du Uniüo, u 
lJUal importarú setecentos milhões de cruleiros, no total, divididos cm uçi'1cs 
ordin:'lriils nominativas de dei'. mil cruleiros cad:1 uma, 

Com cfcilo, ii ubcrturll do mc:ncion:1do crédito adiciom1l, consmmte o 
ilrl. H'1 do projeto, rundi.I•St: ni.l norma do item III, do* li' do urL 43. d;l Lei 
n" 4,3211, de 17 de março tlc 1964, n:sult:tndo, pois, de recursos originúrim 
d~~ ;mulaçito parci:tl OU tOtlll tlc dotaÇÕeS orçamcntúrias OU cic cri:ditos :ldi
cion;ti~ anteriormente concedidos. 

Por dcrratlciro, cumpre registrar que~ providi:ncia soh exame prev~. 
cm seu art. 1)1', <t origem dos recursos que sustcntar1'10 a CODEBAR. 
destucanllo·se o Cí.lpillll próprio, as receitas operaciomlis c p:llrimoniuis. :ts 
npcraçl1cs de crédito, doaçõc::s, contribuições c suhvc:nçõcs. 

Tcnllo cm vistu a releváncia do projeto industri:1l metalúrgico paru o 
nosso Pais que:, embora detentor de enormc:s jazidas de buuxita cm seu vas. 
to território, aind:1 se vê na contingênciu de importur alumínio c alumina, en
tendemos ncccssúriu :1 criaci"lo du empresa pública cm qucst1'1o, nos termo~ d;1 
proposiç:1n tlról cxamin:1d:.1. 

t\dcm;li~. nenhum óbice de naturcw fin:mccir:1 pode ser oposto ü pruvi-
di:nci:l, radiO porl.juc somos pela sua aprov;u;i10. 

O SR. PRESIDENTE (G:1st1'1o MUller)- Os pareceres si'1o favor[l'"'cis. 
Completada ii instrucào de mlltéria, pliSS<I·se à sua aprcciuçào. 
Em discuss1'1o o projeto. 
Tem a p:davra o nobre Sen:1dur tdoysio Chllvc:s. 

O SR. ALOVSIO CHAVES (ARENA - I' A. Para discutir o projeto.) 
- Sr. !•residente, Srs. Sen:1dorc:s: 

A Amazôniu, cm particular o Estado do Parú, detém uma dus m:tiorcs 
reservas de huuxitil jú identificadas em todo o mundo. Atê o presente mo
mento ess;t rcscrvu, segundo c:studos fc:itos, c:s1:1 estimada cm I hilhrw de to
nchldas, que, associados, ao potencilll hidrelé:trico de, no mínimo 7tJ.UIJO mc
gaw:ttts nu rcgiito Norte, dos qu<~is 20.HIJU meg;tY.<IIIS estilO na haci:t do 
Tocantins-1\r:lglmia, condulc:m o Brasil li condiçi1o de futuro fornecedor 
mundi:tl de alumínio, cm virtude de possuir, cm condições vanwjosas. os 
dois principais insumns desse mt:tul. 

O projeto ram u mlnc:raçito da hauxllll no Tromhetas,jü concluítlu. en
tra :1gora cm nper:tçilo, De: outro lado, no Estado do Pará, for:tm idcntilit.:il· 
d:1s c dcvid<~mentc mt:didas gr:mdc:s rescrv<~s de huuxit:l, na rcgiito de Pm:l
gomin:~s. 

Pma a c:xplomçào d:t hauxita, duas t:mprcsas st: constituíram: a 
/\LBRAS, que: impl:mwrá, cm Barcurc:na, uma indústria produtora de 
J2(J,tJ{!O toneladas de alumínio, por ano, utilizt~ndo cerca de 70% dit energia u 
ser produzida, na primeira etapa, pela hidrodétric:t de Tucurui que, confor
me ji1 tive oportunidade de ressaltar cm pronunci<~mento :tntcrior, no Scn:l· 
do, deve, nessa primeim fitSc, gerar J,t>UU nleg:tw:tlts, P:tralcl:tmcntc, ii Com
p:mhi:~ V:.~le do Rio Doce ultimou o estudo de viabilidade c passu i1 f:1se tlc 
implantação, ii través de umit outra cmprcsu- a ALUNORTE- de unw 
unidade produtow de ;,tlumiml, com capacidade de HOU,Ut!U tonclad:ts por 
ano. Ctm1 esses dois empreendimentos complet:t·sc o ciclo tlc industri:~li
taçi'm de :~lumínio prim:'lrio, 

A Minemçàu do Ritl do Norte, no Tromhctas, minera c fornece parte 
Ua hau\it:l: a AJ.UNORTE tr:msfornHI·a cm aluminu, fornecendo :1 nccc~
~úria 411antidaJc :1 A L BRAS para produlir alumínio. 

o cmprccndimcntn da ALHHAS cstrt plancjadn para iniciar a ~u;1 prtl· 
duçi'!o, cm IIJKI. com -'t!.I!OIJ toncl:~das. c :.1\ingir a sua plena CitpaciJadc, lltiC 
~di.' J:!tl.tltJttttmcl;tda~. cm 11lH6. /\ ''L UNORT E inid:trú a sua upcraçi'1n t:tll 
l1lH 1. quandn dt:\'erú pwdutir ccrcH de I JS.tJ!Jtl toneladas de alumina, c, ii 
partir dc 1 'IHJ, pu.,.,arú a prtldutir ~~ HJ.I Jl!\1 tnncl;tda., p11r ano. quandn atingi· 
rú a ,ua ~apacidadc inidal. 

Oulrn' <l,pc~·tlh impnrtanlt:s dc~'cs prnjctmjil foram aqu·l rt:~"altadn' 
nn-. 1hnll,,., parc~wc~ cmitidm pcl11~ Cnmis~ilc~ tk• J:cnnnrnia, ~lirt<l' t: hlcr
)!i;l, :\-. .. lln\11' l{c~ill!l<li-. t: l:inano,·:t,, di.,pcn"tlldll·tllc de rt:pnHhlti·ll,, I H\\ a· 
11\l'IIIC lll'~1:l (";1\íl. 

Entretanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, hú um fato que dc~cjo cnfati· 
t:lr. Al~m da contribuiç~o e.l(truonlinária de 42tJ milhõç; de dólare~ pom1 o 
hal:lnço de pag:tmcnto do PoliS, de empregos d irctos c indirctos que scrrw ge
rados, a E.l(posiç1'Hl de Motivos do eminente !)residente da República dest-.IC<I 
como fator importante nesse empreendimento: 

"A lucaliz:tçi"lo do complexo industrial se huscou cm anúli~c tlc 
f;1torcs que identificou as seguintes v:mlilgcns para u ~itio sclccio
n:ldo cm tcrritõrio do M unicipio de Bilrcurcna:- pusiçi"lo gcomé
triCil central, com referência l1s juzidus de hauxit:t cm Trombct:ls c 
Paragominas: - rc:llltivtt proximid<~dc du Usinll Hidroelé:tric;t de 
Tucuruí, a J!!O km de distúncia:- proximidudc de Belém, 4uc po
der:'t funcionar como centro metropolitano de apoio cm serviço~ 
médico-hospital<~rcs, cducad>nai~. hancúrios, comerciai~. indus
triais c mercado dc ofcrl:l de <~preciúvel contin{!cntc de rccur.,m hu
nwnos: - tn1nsportc~ hidroviúrius com fr:tnco acc~so ~~ rotrt~ 
nwrítimas de c:1hotugcm c de longo curso," 

Realmente, o porto tlc Barcarcnil, que ~crl1 construído prOximo de~~a~ 
indúslrias, como menciona também li cxposiçi'w de motivos c const:l do pro
jeto tlc lei, cstmú muito perto das rotas m:trítimlls par<~ u Europa, para :1 
América Ccntr:1l. pura os Est:1dos Unido~ t: pam a Afric:t. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, na Mensagem wmhém lê-se·. 

5. No cnwnto, o aprovc:itamc:nto intcgr:ll das V<lnlilgcns loc:t
cionais consignadl!s, imprescindível à normalid:1dc nu condução 
dos prujctos, encontr:t-sc intimamente condicionadll ü implant:lçflll 
de cquip:uncntos de infr<l·cstruturu, cspcci:dmcntc os relativo~ ü 
cunstruçl1u t.lu porto, fornecimento dc cncrgill clétricll, lig<~çl"J~:~ ro
doviárias internas c de conc:xão com Belém c demais regiões do 
PiiÍS, bem como u implanlaç~o do núcleo urbano. 

Ora. Sr. Presidente, este futo vem evidencillr :1 absoluta coer~ncia com 
que se cnnduliu o ilustre Ministro das Minas e Encrgi<~. ao sugerir iiOS ;lcio
nistas tla \'ALESUL transferissem cssu Empres;t pllra a rcgirlo cm quc se vui 
inswlar u grunde complexo dt: alumínio do Brasil, no Pllr~. 

Essas condições sl1o rc:1lmcntc excepcionais. Por este motivo, vúrias cn
tid:ldcs de: cl:1ssc do Pitrú. se dirigiram :to eminente Presidente da Rcpúhlicu. 
f;ltcnUo um ii pelo pitr:l 4uc a decisão, no que concerne ü loculinlçi'lo daVA
LESU L. no Rio de Jan~:iro, fosse rccxumin<~da com urg~ncia, com ;1 loc:di
taçihl posterior d;1 Empresa nil úrca do Município de Barcarcna. 

O tele.\, 4uc se tornou públiCll, illr:1vés d:t divulguç1'w pclu im premi<~, es
tú rcdi!!idu nestes termos: 

E\cclcntissimo Senhor Gcner:1l 
Joi'w Baptista Figueiredo 
MD Presidente dn Rcpúhlica 
Palltcio do Planalto 
Hrasili:t- DF. 

Telex NR. 7X/71J- 12/6/71J 

As cntid01des signatárias VG rcprcscntundo o cmprcsotriallo 
par:tcnsc VG vêm m<~nifestar intc:grul apoio à tese defendida desde 
seu inicio pelo Governo de Vossa Excelência c por udministr:tçõcs 
imtcriorcs, com rclaçito a implc:mentuçào d:t Politica Fcdcrul Nu
clcadom do Pitrque Industrial P~ru Produçilo de Alumínio no Est:~
tlu do 1•ari1 PT Presente manifcstuçào deOui do noticiúrio de jornais 
do Sul do Puís sohrc: problemas surgidos quanto no Projeto VALE
SUL VG iniciulmt:ntc considerado puru ser implantlldo no Rio d~: 
Janeiro PT Como jú nwnifestumos ao ilustre Ministro Cés;1r Cais 
VG f;ttorcs decisivos de natureza têcnica VG econômica VG lin:m
ccira c social conOuem irrcspondivelmcntc pura que o Projeto V A· 
LESUI. vcnhalllmhi:m a intcgrar rcfcrid:1 políticil gnvernamcnwl 
p:tr:t <tlumínin VG como n st:guir dcsmonstr:tdo: Primeiro) doi~ 
vulto~os projctos industriais de :tlumínio VG /\LBRAS c ALU
NOH TE VG cm regime de consorciumcnto com capit:1is cstrangci
rus VG aprmadus pelos úrgiws sovcrnamcntais hra~ilciros VG pc
los cu-\ÍlCÍtlS c instituições finunciadnr:1s VG cm:ontram-sc crn an
damento para serem impl:.mt:tdo~ VG :H~ IIJ!\3 VG no Município 
de BilrCitrcna VG nas pro.\imidatks de Bel\:m PTVG St:gundtl) 
mais lhti~ c\pres~i\'os pn1jctos de prndu~·:hl de :\luminin VG AI.· 
C:\N cJARI VCi csttltl ~oh estudos lln;ds para st:rcm in-.talado~ nu 
mc .. nhl ~I unkipio PTVO Tercei r o) os jatimcnlll~ da hm1, i til til:-. ti· 
n;1da ao Pr,ljt:to VALESL11. c~tfw ~ituadm nn rin Trnmhctil' \'(i 
1111 ht;lthl d11 Par{l \'(i a l.:'t:r~:a de •.:inco mil quillllllCirl\\ tk• di .. to"ln· 
ci:~thl Hi11 tk.lan~ir11 \'(i cnq1wn111 qut: 11 n(tcbl p;trat:n'c qu~· rcu-
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nirü m projcltl~ de ulurninio acima mc.:nckm:ulo~ c~tr111 lucali/,1· 
dos a menos de.: mil quilõmctros VG pussihilitantlo transporte llu
violl cfctivo c homlto desMI moltí:riu·prima PTVG Quartu) os prujc.:
tos Jc alumínio de Barcarcna contarão VG ut~ !LJHJ VG confMme 
solene comprombso do Governo Fcdcrul VG com ahundantc ener
gia gcr;~da pclu Hidrcl~trk:1 de Tucurui VG cuja~ tarifas VG por 
dcà;,rulllo Minh>tí:rio dm. Minas c Encrgiu VG scrrw a eles C(lhra
Ja~ c.:m ha~c~ rcJulid:~s VG a fim de possihilitar VG durante ntem· 
po que se torm1r necessúrio VG o poder compc.:tilivo des~m indíJs· 
1rh1s no ;~grc.:ssivo mc.:n::1do c.:xtc.:rno de :rlumínio PTVG Quinto) to· 
Jos os projet~H de :duminio VG inclusive ii Vt\LESUL VG contilnt 
con1 signilic:1tiva particip:~çãn dll Governo Federal na formaçlül de 
~cu capitul VG pelo que u orientação polilico-cconômic:J oficiul re
ferente a esses empreendimentos devcrú levar cm conta :1 origem 
desses recursos VG cm favor dos interesses da comunidade hwsi
lcira VG send(l o processo de rcduç:10 dos aluais dcsnivcl:~mcntos 
rcgionab mcdiJo.1 prh1rit(1rh1 par:~ a consccuçr1o dessa polític:1 PT 
'As:-;im VG ~ or:1 soliciwdo a Vossu Exccl~ncia que VG cm l:1cc das 
!lotgrilntc~ l11cunu~ técnica~ c: econômicas do Projeto VALESUL 
VG seja dctcrmin:Jda pelo Governo Federal seu imediato rccstuJo 
VG cnm a considemçrw de ~cr também implantado no Estado do 
P:~rú VG pelas ruzõcs m:ima ulinhadas VG com o que estarú :.1 t\d
ministraçrlo Púhlic:1 to.unhém fortalecendo a elogHwcl politic:~ dt: 
Jcsconccntr:u;ãn industrial dos gn1ndcs centros VG como dctcrmi· 
nado pela n:stilw;riO NR. 14 do CDE PT Confi:1ntes VG portantn 
VG no dvisnw c ohjctiviJadt: de Vuss:.1 Exct:lêncio.~ p:~r:1 solver us 
graves prohlcmas nacionais VG as cntidaJes signatilfi>~~ 
:1prescntam-lhe VG Scnlwr PrcsiJcntc VG a nHJnifcst;u;i'to Jc ~cu 
constante rcspeitn VG (A,\) Alwir Corri:a Vieira VG Prc~idcntc d11 
1-'cJcraçi'w das lnJUstrias do Parú PT VG Orlanllo SMinhn Ltlh:lltl 
\'(j Presidente da FcJcraçr1o Jn Comercio Jo Puri1 PTVG Affnnsn 
G:~dcllw Sirnas VG Presidente Ja ,\ssociação Ctlmcrdal Jn Parú 
PTVG lrapuun S:lllcs Filllll VG Pn:sidcntc do Centro das lnllús
trias do P:~rú PTVG Jos~ Egyptn So:~res VG Presidente Jo Cluhe 
de Dirctnrc., tojistas de Hcléq1 PT 

Certos de conwrmos com o insuhstituivcl apllio do ilustre paf· 
larncntar cm defesa d:1 tc~c que objctiv;.l o fort:llccimcnto dn l':ú· 
den lndustri;ll de Bmcmcn:J para a produçihl de :~lumínio c :1 acc· 
kmçr1o t.Jn processo de desenvolvimento da economia do Eswdn do 
P;~r[t \'(/ aprcscnt:~mos-lhe curdi:ds suuJaçõcs PT (A1\ )t\lt:dr Vici
r:t \'(i Prcsillcntc dil FcJcraçtltl da'i lnJús!rii.is dtl Part1 PTVG Or· 
l>~ndo SMinlw Ltlhato VG Presidente dil Federação dtl C.\1mêrcio 
dn P:~ril I'TVG :\frnnsn G:~dclha Sinws VG Presidente d:~ ,\s:-;n. 
daçi"u1 Ctllllcn:ial dtl Parti PTVG lmpu:~n Sallcs Filho VG Presi
dente dtl Ccntw J:h lndírstrias do P:~rú PTVG Jo~~ Egypto So<~rc' 
\'(i Prcsidcrllt: dn Cluhc de Dirctorcs Lojisl:ls de Belém PT 

Como vê tl Senado, a deliniçt1o do local upropri:~do pttra a implan· 
ta<,:flo dcs~c grande Ctlmplc:w c.Jc :llurnínio jú foi tornad:1 pelo Governo Ft.:Uc· 
r;d, dcpnis Jc cstuUus ti:cnit:os crilcriosos. 

:\ init:i:~tiv<~ do eminente Ministro lias Minas c Encrgi:~ C~sar C:lls ê 
prudcntc, <Jccrli.ldi.l c corresponde ao m:~is :~I to intercssc púhlil:o deste P:~i~. 

I: ccrtni.JUI! S. Ex•, de \'Cl yue a C ia. V:~lc do Rio DtlCC ~ minnritúria na 
rarticipao.,'Ün 01t:Íonúria. nru1 pode compelir essa Orgilni;açtJtl a f:ucr :.1 tran~
fcr~ncior Ja indústria pari.! Ll P:~r:'l, nws a tem aconsclh:~do, Jc maneir;t in~i.,
tentc c i.:tJill sólillos argumentos. Por último, ~cgunJo nolÍCÍi.i amplamente di· 
vulgada pcl:1 imprensa, S. Ex• determinou fosse rc:llmcntc colocado it dhpn· 
.;içün da indústria privada o corrcsponJcntc !1 participação :1cionúria oficial 
da Companhia V;llc do Rin Doce nesse cmprecnc.Jimcnto, para que cstc, :lll 
:-.c t:nncrctitar, nirtl tenha o hcncplúcito c, mais do que isso, a parlicipaçfw l"i· 
n:u1ccira de uma cmprcsil suh~ic.Jiúriil d:u.jucle Minbti:rin. 

Pnr c'tc motivo, Sr. Pre~idcntc, 010 f;.11cr n cnc:~minhumento Jcsta ma
ti:na. na hora cm que discutimos pmjc.:to de tão grande importirncia para 11 
htaLiu dn Parú- a cri:u;iio da empresa ~1uc vai rrcpurar :1 infra-cstnlltlfd 
h[l,ic:J p11r>1 csta úrea- cungmtulo-mc com o eminente t\.linistro d11~ t\lit'.t" 
c 1:.ncrgia c csrcro l!Ue S. E.x• possa lcvur a 1crnw amcdidu que sugcrilr, l'llll· 
l'Cntr:mr.Jo 1111 rc~iüu de Burcart:na todus :1s granlles indírstrías de ulumínitJ 
que irüo transfurmur 11 P11rú c a ,\nwtúnia no m:dor ccnlrtl prtnhllor Lb~•~ 
ma1i:ria-pri11111 c nn nwiur ccnlru inJustri:d de :dumínio Ja Amêric:~ do Sul. 

i\luitn uhrig:~Jo a V. 1:x• c 110 Scrwdrl Federal. (Muito hcm~l 

O SH. J,I~ESJDE~TE (Ci;J,Iiul MUller)- Continua cm di,~.:u~~iln u 
f1TtlJCttl. 

O Sr.ltunmr Fruncn (,\JDB- t\lGl- Pc1;n a p:~lavra. Sr. Pre,ldcnte. 

·--------
O SR. PR ~:slllF.NTE (Gastão M llllcr)- Tem a palavra. para tliscut ir 

n prnjcto, o nnhrc ScnaJur lwmar Frunco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (M DI!- MG. Para dbcutir o projeto. l
Sr. !)residente c Srs. Scn:1dores: 

A minha intcrvcnçr1o ser[! muito rúf.lidu. Nlto qucw entrar no m~rito Ja 
discu:-.~ilo Ja criaçi'Hl Ja CODEBAR, no Município Jc B11rc;Jrcna, qu;nuln 
vejo o nohrc St:nador t\loysio Chaves fatcr :1 defesa, aliús hrilhan\c, Jcsto..: 
projeto. 

Ocorre, Sr, PrcsiJcntt.:, yut: este projeto chcgu i11)rdcm do Dia do Scn:1· 
du Fc:Jcral. cm regime de urgência, com purcccrcs Judos, t;unhi:m hrillmntc
mcntc, pelos Srs. Senadores dils Comissões de Economi:1, de Filwnças. Jc 
Assuntos Rcgion:~is c de Minas c F..nergi;l, 

Apenas, quero distingUir u V, Ex• c aos Srs. Senadores, p:m.1 que conste 
dos t\nais Jcs\il Casa o comportamento diferente da Minoriu dcst<l Casu 
para r.:om a Mõ.Jioria cvcntual do Govt:rno. Quando, hú poucos di:1s, pedimo~ 
urgênd;t par;.! urn projt:to de nossu uutoria, que interessu muito de pcrtn a \O· 

dos o:-. municipios brasileiros, alterando normas c percentuais do Fundo de 
Participaç:w, projeto que já cstú com todos os purcceres, projeto quej{t est\1, 
inclusi\'c, nu Sccn:t;~ria-Ger:ll da Mesõ.J do Scnudo, :1 Bunc:u.Ja d:1 Muiuri:l, 
manJo css:t cvcntu:.JI maioria que tem, repito, repeliu cncq;icilmente nm~n 
pn1jeto de rcgimt.: de urgênci:t. Mas, lwjc a Minoria, ncsl:l C:1sa, que pnderi:1 
us:~r n direito que lhe permite o Regimento, de pedir vc:rilici.!çào dt: lflwrum. 
n;'!ou farú, para dcmonstrur que o procedimento êtico du Minuria üs vetes 
Jev11 ser feito qu.mJo se trat01 de um projeto de :.1lto interesse do Município 
de BarcarcrHt c sohretudo do Estado do Pmú. 

O Sr. Aloysio Chal'cs (ARENA- PA)- Nobre Scnac.Jnr ltunwr Fran· 
cu, \'. Ex• me pcrmite um aparte'! 

O SR. ITAMAR FRA~CO (M DB- MG) -·Com pra1cr. 

O Sr. Alnysio Chancs (ARENA- PA)- Agntdcço t1 \'. Ex• a com
rrccnsiln, mas nr1u posso tamhêm aceitar a restrição de ordem éticil qu01ntn \1 
conduta dos Scn:~Uorcs, que V. E.x• pretende cstahelcccr com esla comp:l· 
r:lçrw. Si.! realid;.~Jc. este projeto nr1o diz respeito ao Município de Barcolrc
n:l, nn btadn Jn PariJ. E um projeto da nwis :111>1 importf1ncia c de intcrcs~c 
n:~cion:il, porque se trata Ja implantação de um griinde complexo Je <tlumí· 
nio nn Estado do Parú, porque ai se cncontr:~m asjt~zid:~s de h:~u.xita c cstú se 
cunstnJinc.Ju :.1 Hidrclêtric~l Jc Tucurui, o qual vui, quando imrlo.mtaJo, pro
Uutir 4~11 milhôcs Uc dúl;.rrcs, pnnanlo, Jivis:~s pura nossa balança de pagil· 
mento!'l, ;llêm de suprir o rncrc:1do inlcrno c usscgurm" cxpuns~to de nns~(l 
mcrf.;';tUo C\ terno, nos próximos anos. Este projeto~ oriundo de unwmcn~a
~cm prc~iJcnci:d, subscrita :mies por todos os Ministros Ja úrco1 correspon
dente: U;~s ~·li nas c Energia, Jus Tnmsportes, do lntcrinr c Sccrcl:lrii.i dc Pia· 
ncj<.nncnlu d>~ Prc~ir.JC::m::ia d:~ República. Veja V. Ex•, portomto, ~1uc llÚll ~c 
trat:J de um prnjett1 p11r:1 n Municipio Jc B:~rcarcna, c muito menos par:.ltl 
bt:n!{l dn Pmú, mus de um dos maiores complexos industr.IOIÍS do Bmsil. 
que, é evillcnt~.:, nUn se poJe armncar Jo Esl:ldo dn P:HÍI p:lri.llcnt:lr irnplan· 
t11r nn Sul. ptmjuc 1r1 ~c encuntril 01 huuxit11~ lú, tcrcnHh cncrr,ia c.:lé:tricil que 
Ctlrrc,pondc a 7or}, cnnw insumo, da produçilo !inal Jc alumínio, n~1u tlc 
alumin Ítl, 11111~ de •lluminio mctúlico. Estes crilm us csdarccimc:ntos que de~c· 
j:1va prc~t:lr a \', b•, i.lgradeo..:cndo :1 gcntilcla do gesto dr.: iiCLllllp<inhar ii 

\lai\lria na aprn\':lçüu dc~tc prnjctn. 

O SR.ITA.\1AR FRA~CO (~IDB- i\1Gl- Senador :\lny.;iu C'lwvco;, 
~Jgradcccmo.; a V. h•, com o rcspciln c a admiraçiwquc temos pcl;r su:~ rc,. 
\!la, ~!:1,, tlll>tndn nú.;, t:nnhém. pedimos urgência para n rHl'iMl prnjcln. de,. 
\Ínculandtl norma~ c percentuais para todos os municípitls dcstt: Pais. ni'!o 
a pena., para tls munidpios dtl Estado lJUC represento, a ,\lainri:J negou C\\iL 

urgl:m:i:L ,.\pcnao;, hnjc, o..:stou dcswcundll, c faço questiw de tblaL'IH, pni~. 
nuvindtl a.; cxplilnaçi'lcs de V. Ex• c os pareceres dos nohrc' rcl11tnrc' da~ di
\CT~"' ~omi~.,i1c~. cu me Cll!t\'CilCi da impnrtúncia do projctn. 

O Sr. Alo)·slu Chu\cs (A R E~ A - P:\)- Permite V. F~· Ulll o1nut r01 in
tcr\cll...,.;Lil nu wu t.ibcurso? (:\s~cntirncn\11 Jo orador.) Qucrtl diter a\'. b" 
que u pmjctn de lei qLrc pret~.:nde f;11cr " rcvis;hl de critérills par11 J i~t ribL1iç:1n 
dtJ f:urHio de !•,trticipilçiw ;ws Estadm c t\.1unicípiu~. de autoria de\'. h'. 
tamhêm repu tu de impnrtúncia: ê matêtiil que Jcvc ~c r e~tudiidil pan1 curri· 
gír :1~ di,torÇiiC\ c.\i~tcntc~. c que apontei htlmuito tempo, ~ohrctuLtn ;, ~ptlCil 
cm quc tive a lwnra de e~crccr n c<~rl,!o de GuvermultJT do bt11tlo. F. mo1i~. 
h:Hi-mt:, junto ao Gnvcrnn l:cdcral, inclusive, para a rcstituiçf1o do pcr~.:cn· 
awltlliC cr<l ante~ dadJl 110 b111Jn c 1111~ Municípi(J,, c dcrni~ reUútidn.l· 11 
eminente l'rc~idcntc Ernc~ltJ Cici~cl. realmente atendeu, tlli\'ÍJHI11 o pkitntk 
\úrim ht11tln~: atravê~ da Emenda Constitucinnal n•.' 5, rcsti\llill ~~~ltlLL>li· 
mente. :rté 111711, m .v; dn 1-'umlo de Pilrticip;lç;Hl dn htadtl l'll hrudn de 
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~------------------------------ -----------------
Partidp;Jçüo dm Municirio~ lJUC, corno ~ahc V. 1:.\•, amhn~ ~ftn oriundm d(l 
I PI c llo lrnro~to de /{cnda. Acredito c dcmon~trci ljUc h{t dbtorc.;i'lc~ rw di~· 
trihuiçüo t.lc~w hmlltl, lJUC :JI'ctam, !'oohn:tudo os htadn~ do ~ortc c dcl 
Nordeste. Essas di~turçi'Jcs hcnclici:un, sohrcmancira. a doi~ htadm, Min:r~ 
Cicrab c U:.thi<t, rorljUC os critérios cntito nxados Llcram tratmnt:ll\tl c:.;~cr· 
cinnal a Mi nas Gerais c ü Bahia. T:mto assim que, rara corrigir cm p:rrtc c~· 
~a~ disturçilc~. foi criado um fundo adicional d~: /Or.'l, do tot:ll do fundo gcr:tl, 
p:.tr:.t dbtrihuir aos Estados dtl Ntll te c do Nordeste, cm projclns pri11ritúritl~. 
0 (•arú, ljliC perdia HU milhões de crutciros, rclos critério!'. vigente:-. no /-"undo 
llt: Particir:u;f1o, rassou ;1 receber com c.~s:1 medida m:tis trinw c tanto:-. n1i· 
lhi'H!S de cnw:iros, lJUC n!to corrigiu :linda towlmcnte u defas:1gcm apunt;tdoJ. 
ernhnra tcnh;l sido um rasso nesse sentido. Creio 4uc os Sr~. r-.·1inbtrm dtl 
Pl;uwjamcnttJ c t.la hJzcnd:.i, de acordo com as diretritcs do cmint:ntc Prc:-.i· 
dente d<J Rcrílhlh:<J, esttm intcrcssndos cm comrlctar a rcformuhtçfJO dc~~e 
rrojclo de lei que dcr~:ndc de suhsídios c de dados cstatisticn:-. rara rmlt:r· 
rnos chegar it uferição desses d:tdos c i1 fixm;iio dcs.~cs critérios, ljUt: cu entcn· 
du, como V. E:to;•, que devem ser revistos, Agora, nohrc Senador lt:tmar 
ham:o, rtl..,~o ,;:mmtir a V. Ex•, a nfto ser lJUI.: se tenham :dtcradll o..; qu;t· 
dros- n;'tot~.:nho o trah:tlho uqui rrescntc- lJUC os cstudn:-. feitos mmtram. 
11 ~acieUOJde, 4uc os btados que forilm mais hcuclici:Jdo~ n:1 fi.,at;i'lo dc~sc~ 
critérios süo Bahi:t c to.·1 in:~s Gcr:tis. 

O SR.ITAl\.tAR FR,\NCO (M DB- MG)- ScnadM Alo)·~i(l Ch~t\·e:-.. 
nu no~~o rroj~.:tu- cvid~.:ntcmcnte, ni'to 4w:ro t:ntrm no mérito d,l ;I~Hinto, 
rorque fugiria ü discussi'w da criaçi'to d;t CODEBA R- o fund:m1cnto prin· 
eira/ i: a dcwinculaçi't<l de normas c r~:m:nlUílis. rermitmdo a c:.1da munici· 
rin hra~ikiro gerir como melhor lhe arrouvcr (l Fundo de Pmticipaçi'w. 

O Sr. Aloysiu Cha~cs(ARE~iA- PA)- De acordo cmn \'. E.\•; i~hl 

;J<.::Jhou de .... c r fcilo, mantida :lrcn;ts ii vinculação r:tr:t ;1 Educ:11;;'m c o Fundo 
dtl l,;ltrimlmio. 

O SR.JTAM,\R FRANCO iMDB- MG)- Exatamente. porque" 
rrojcto tem maior :1mplitude. Ele desvincula t:tnto o prohlcma de ordem dot 
~.:duc:~çi'ttl comno prohlcnw dos :!r~. do Fundo do l);ttrimónio cm rclaçfHl il(l 
... crvidor rLlhlico. 

(\.1:1~. não' Vi.IOlO .... rela Minori;t rcdir verificaçi'to de quorum. nil cspc· 
ranç:1, Sr. Presidente, de lJUC hso poss;1 scnsihilitar a Maioria dcsw C:1~a. 
rara que mnros rrojctus da Minoria, cm que elu rrctcnd<l Unli.llritmit:.t~rJ(l 

nwb urgent~:, sohrctudo nesse rrojcto que ai está com todos m pareceres l'a· 
vnr:.h·cis, Sr. Presidente, já uguard:mdo da Sccrct:tri~I·Ger;ll ordem de entra· 
d:t. Que :1 M;Jiori:t desta C<JSOJ, se lcmhre de que, numa sc:<tu-feir:.1,jft por vol· 
l:J das IX hor;ts c :!11 minutos, u Minoria foi condcsccndcntc, ttrnlv;mdo este 
rrujcto de alto interesse rar:t o Est:Jdo do P:trú c r:1r01 o prôprio Br:tsil. 

O Sr. Uzaro Barhoza (MDB- GO) -Inclusive. temos maiori:1 neste 
momento, no rl~.:núrio. 

O SR. ITAMAR FRANCO IMDB- MG)- Como lembro o nohrc 
St:nador Láwro Umhota, com muioria neste momento, no plenúrio. 

O Sr. José llns (ARENA - CE) -- Permite V. Ex• um upmte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V, Ex• 

O Sr. Josóllns (ARENA- CE)- Senador lt:amar Fmnco, tenho ah
solut:t certeza de que :t Maioriu. com o gesto, anunciado ~ar V, E.''· nt1o cs
til exercendo arenas um :no de hond:1dc ou de condescendênci:t; tenho ahso
lut:t ccrtet.a de quc <1 Minori:1 cst{t votando conscicntcmcnte, uhsolut:Jmcntc 
segura do projeto c dc su>J juridicid:tdl!. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDH- MG)- Muito obrig:1do pela io· 
tcrvcnçfw d~.: V, e,,., Senador José Lins, c esrcnJmos quc, um di~t.u rcdrru
ca se ttlrnc vcrd:tdciru pc/a Maioria, nesta Cusa. 

Sr. Presidente, cru esta :.1 intervenção que queria liu:cr :.to rrojeto. 
Pcrmitll·lllt: quehrur um rouco o Regimento. jit que o art. l'l! me daria 

cs~c emcju, solicito encarccid:.1mcntc :1 V. E:tl• que, ao sc anuncim :.1 Ordem 
do Di;1 ruru segund;J-fcira, jú hú um rrojcto nosso, com todm m p:1re~ere~ 
favorúvcis, :tguard:tndu a inclusão na Ordem do Dia, lJUC pe~o u V. !->,•, 
com :1 sua att:nçl1u, com seu gesto sempre cav:J/hciresco par:1 com a ÜfHJ· 

siç!Jtl, que veriliquc da rossihilidudc du nossn proj~.:to t:ntr:.JT, ;ullcs do rcct:~
~u. n:t Ordem do Dia. 

Era u que tinlw a diter. (Muito hcm!) 

O SR. PRESIUENTE (Gnstilu MUller)- Enc:uninharci it ~·lc::-.u :t ~oli· 
cit:tçtw de V. E.\' 

O Sr, Mnuro lll.'lll'\'lill's (M DB- CE)- l'cçu ll palavra, Sr. l'rc~idcntc, 

fiMil discutir n prnjcto. 

O SR. PRESIUE.~TE (G:t~tilo Miillcr)- Concedo a p;i/avra iiO nuhr~ 
Senador J'\liJUro Ucncvidc~. ram di~cutir 11 rrojcto. 

()SR. ,\11\IJRO UE:SEVII>ES (~IIJU- CE. Pilra di~~li\Ír I) rrojehl,l 
-Sr. Prc:.'Jdcntc, Sr .... St:nadorc~: 

Au lli~cutir o Projeto de Lei da Cúmara nl' ~X/71J, nfw dc:-.cjn quc~tionar 
ii ~ua imrort{mciil, jú d~.:~tilcad;t cxuh~.:rilntcmcntc pelo eminente Scmdor 
Alo)~io Chave~. nem me rcfcrir :10 rito de urgéncia rc,;imcnl;tlquc fni con· 
ccUidtl rela Ca~a. ~ohrc o qual ac:tha dt: ~c pronunciar 11 St:nador lta111ar 
h;Jncu. O lJUC dc~cju, é, i1rcn:1~. chamar a ;ttcnc;i1ullo ScniH.ln h:dcral p;tnl 
c~ta ·llli .. ·iativil do Senhor Presidente da Rcpúhlica, alr:.tvé~ llii yual ~c \;li 

criar mab uma entidade integrante d:~ admini~tr;~çf1u indircta. ~~~o ~ignilica 
t..lilt:r que 11 Ctlngrcssn Nacion:d - 4uc continu:t intciramcn te :.cm Ctllld i~·i)c .. 
de cumrrir n~ \CU.., encargo ... de liscalilaç;'to c control~.:, ctlmo rccllmt:mla ;t 
Ctl!htituiçüu 1-'cdcr:tl- tcr{t ma i~ um órg;'w sohre o 4u;J/ dc\'c incindir tl ~cu 
~ontrnlc c.\tcrno. 

t\inda hft rnucm dia~. Sr. Presidente, era o rrcclaro Mini~trn Luciano 
Br;md;to." rcl;Jtor d01~ Ctllllas do Senhor Presidente da RcpLlhli<.:a, rci;HÍ\it~ i.to 
C\Crcicio de /117X, que rccl:IJlliiVil de \CU~ eminentes r;JTCS nilquel:t Cone c .... 
rcl..'i;ditada c~til di\'crsiflc:tçfw dt: entidade~. num dcsdnhranu:nto crc-.ccntc, 
ljliC 1\[111 pullc dt:Í\<tr de rrcocurar tl~ rc~ronsúvcjs rela CllÍ~il púh/ica hra~i/ci· 

f)u;mdo u con~tituciun;lli~lit hra~ileiro instituiu, com ii mainr amplitu· 
de, c""' rrcrro~ativa~ de n~c:tlinç;'JO 1: controle, a~ dn ilrt. 71r c ii\ do 
ar1. 45. c-.tav;t cnn~cicnlc de 4uc C<'m1ar1.t c Scnadn ~c "rmcllwriam rar;l 
cumprir, c cumrr'1r hcm. c~sa mis~:"Hl in~crta t:\rrc~~•lmcntc n11 Ctrta \lagn;t 
·\ti: rnc~nw rar;t ;1 di~ciplinaç~Jtl dc~~t:~ arti~o..,, Sr. Prc~idcntc, o LJUC ~c lcm 
a"i:.tido é quc rrtlpn~içlJc~ a ele~ inerente' tramit•tm por lnn~m ano-.. cnnw 
ncnrrctJ com ;1 I. c i n" 6.:!~J. l[UC ~nmcnlc ii 15 de julho de l1J75, r<~~~ou :1 \i· 
f!Cf, llriginilria dt: um rrojt:to arrc~l.!ll\adtl pnr (l cnlinentc-. Scnallnre~. llt) illlll 
de 1 1 17~. A Lei fl'.' 6.:!~J ai c~tú, m;1.., nem a Cmni.,sütltlc h~l·:tlilil~:w t: Tt)· 
mada de Cnntil~ t.l;J Ctmara dlh Deputado~ nem ;1 Comi~:.iio de Fin;tnc;;t~llu 
Scn;tdo hdcral ~c aju~tilr:Jill, ati: hoje, r•lra curnrrir Ciihalmentc tl'o ~cu-. en
car~th de li..,cillitaçi'to nrç;tmcntúria c linancdra . 

Ati: mc~mo, Sr. Presidente. Sr~. S~.:n;Jdur~.:s, o sirr.rlc~ acnmpiinhamcn
tn da C.\ccuçi'toorçarncntúria. nem i:.so ~cqucr, pode ser cfctu;1dn ~nm prc· 
ci<tol.! cnm rignr. nem rela Cnmissfto TécnÍCi.l dc~t;1 Ct~ot c nem rela de h~
~alin~rw Financeira c Tnmad;J de Contas du Cúmaril do.., Dcpuwdo:.. 

:\o qu~.: dit re~rcito ;w controle c !isci.ilitaçrJo dos ;tto~ dll Poder hc~u
tivo c da Administr;1çào/ndirew, decorridos,jú, 1:! :mos dn inicio dc vigCn. 
cia da Cart:l di.! 1967, n<~d:t se fc1, p:1r:1 regulamentá-los, Sr. Prc~idcntc, apc· 
Jl;t~ Ollg.uns rrojctos furam suhmctidos ;, :trreci:~çào dcst;J c d;t llUITõl Cil~;t. 
~cm lJUc tcnhilm lo,;mdu guarid:~, illé hoje, estancando ora 1w~ Comis .. i'lc~ 
Tl:cnic:.1s or:t cmm:tnifcst;lçÕcs dc intransigência e de intllkrúnci:l d:ts Bunca
das. 

Dcst:tljLIC·SC que csw rrorosiçào - cuj:.l rr:Jcvànciil foi dt:mnmtradil. c 
de rorrn:1 hrilh:tnte, relo t:minentc Líder, Sr. Scn:~dur Aloysio Ch:1vc~. c rc· 
~onhecida. lilmhi:m, rclos eminr:ntes relatores d:.ts ComissllCS Ti:t.:nic:ts -
vai si,;nilic:tr tl surgimento de un1:1 emrrcsa rúhliCil com o C;Jpilill de 711lJ mi
lhllcs de crutcirus, 4uc rodcril ser alterado- segundo o arl. 41•- "median
te iiUtorit:.Jt;;'Jo do Ministro de Estado u que se vincul:1r a emprcs;t", 

Or:t, Sr. Prcsidcntc, além disto, o projeto institui peculi:tridadcs rant 01 

c~trutur:t juridic:t J:J CODEBAR. Diz o~ :!1' do :~rt. .JY do referido rrojcln: 

~ :!1' Enquanto acionist:t ii Unii'to, :t cmrrcsa pllhlit.:u consti
tuída 1.!111 virtude dcstil l~:i vincul<I·Se 010 Ministé:rio du I ntcrinr rar~l 
cfcitn de surcrvisi'tn; a r:1rtir do nwmcnto cm 4uc a Uni~ o dci\c llc 
r<trticip;tr dn carital, ;t CODEBAR tcrú a, surcr\'is;'Hl que for de
tcrmin:~da rcl:t lt:,;islut;rto ítdministr~ttiv:l ílplidivcl lt in~tit uiçrlll de
lcnttlra do seu controle ucionúrin. 

E. ma i~ ílllhtnte, no urt. 5Y, se lê: 

Art. 5~ O rcgimt: jurídico d:1 CODEBt\R i: o dii lc~bl:u.·t1o 
aplicúvcl i1s socicdudcs unôninHIS, ohservud:ts :1s di!orllSiçll~:s dc~la 
lei, csrt:ci~I/111Ciltt: llS scguintC!'o rrincirio~: 

L por lim, u art. 7\' cst:lht:lccc: 

Art. 71' A d~.:lihcraçãn sohrt• assuntos da compcti:nda rrivu
tivOJ dos llcionistus devcrú ser rrccedid:t de notifl~açtto c.\rrc~~~~ c 
di reta :tO ÍITJ,Ü)o :t que SI.! vincular :t cmrrt:~il, COIII iltltcccdêiH:ia prc• 
vi~ta cm lei rar:t as asscmhléias ílc acinnista~ c in~truida l'tllll u ... l.'lc
mcnws ncccssürlo~ 010 e~clarecimcnto da matéria. 
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Pnrwrun, ~:Hl irwvaçôes tra1id:rs pd<~ mensagem do Senhor Pn:sidente 
d;r Rcplrhli.:a. O aumento dl} capit:rl depende de rn:.rnifestaçi'ro, de ~implc~ 
auttlriliH,.·;'rn do Mini~trn a que.: o órgihl c~tivr.:rvinr.:ulaJo. A seguir, urn artigo 
e~tipula que a empresa púhliea se r..:gularít pr.:l:r tegislaçi'ro d:rs ~ociedmle~ 
11núninw~. 

Enlim, Sr. Presidente, é: urn órgih.1 ~uc surge cm mr.:io :1 tod:rs essa~ ca
r:h.:tcrístk:rs, a e~igir do Poder Legislativo, que tem, constitucion;rlmenlt:, a 
compr.:tência de 1iscali1:rr c de controlar, unw açào prontu c clicaz, n~n ape
nas cm rchu;rw :r essa entiJ;rdc, cuja cri:rçiio sc discute neste inst:rnte, mus a 
todo n clcnCll lh: cntidordcs d11 w.lministrirçno dcswntr<iliz<rd:r que cst~n :r exi
gir açfrn vigilante por p:rrtc de Sen:rdorcs c Dcput:rdos. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- V, Ex• mc permitc um :tpilr-
te'.1 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Aproveito, port:mto, :1 

oportunid:rde cm que se discute cstu mensagem, cuja rclcvúncia nfro prcten· 
Uo questiomrr. notadumcntc, pelos urgumentos tr•uidos ;r debute pcln emi
nente líder Aloysio Chuvcs. Para conclamur, uma vez mais, os eminentes 
Sen:tdàrcs dcst:r C usa, :t um:r tom:rdu de: [')osiçào que enseje, num futuro bem 
próximo, o cumprimento fiel dt:sses cnc;1rgos de controle c fiscalit'.:rçUo con
feridos :to Poder Lt:gislativo. 

Nfro é muis possível, Sr. Prcsidt:ntc,quc continuemos incidindo naquilo 
que podc se considcnrr como uma dcsidi:r, umu ncgligi:nci:t, uma omissfro 
d:r parte de Sen:rdorcs c Dcputudos para o atendimento de um cncurgo de ta
m:rnha relevfrnci:t para :.r valorilaçào do trabalho parlamentar. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- V, Ex• me pcrmitc umu rúpida 
intcrvenc;tro :rntcs que conclu:.t o seu discurso'! 

O SR. MAURO BENEVIOES (MDB- CE)- Perfeit:lmente, nohre 
Sen:rdllr Umrro B:rrbo1u. 

O Sr. Lázaro Barbozu (M DB - GO) .;... Senador M:ruro Bencvides, 
cfctivamentc, lr medid:r que o tempo pmsa, v;ri se ugigantando a estrutur:t 
Uo Poder Executivo cnquunto o l,odcr Legislativo nUo se arma, nfro se prep:r· 
r:r p:rr:r cumprir õdmente o seu papel. como muito bem uccntuu V, Ex• t\ 
~ua intervençtro, nesta tarde, é, mais umu vez, de gr:rndc oportunidade, por
que o Poder Legisl:rtivo nUa pode continu;.rr ignorando o crescimento gig:rn
tt:sco da cstrutunr do Estado, do Executivo, que lhe foge intcir:rmcntc ao 
contrulc. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Muito gruto a V. h•. 
Scn<~dor Lúz:rro Barhoza, pela soliduriedade que cmprcstu lt tese que, n:r t:tr· 
Uc de hojc, defendo mnis uma vez c que tem sido a tónica de outros pronun· 
ci;uncntus, 4Uõlltllo :rqui se uprcciou, c~pci:ialmcntc, um projeto Ue minha au
ttlTia 4uc ohjetiv:l\la regulamentm o art. 45 da Curt:1 M:rgn:r cm vigor. 

Concedo o up:rrtc, agora, ;ro nohrc Líder Aloysio Chaves, que hú pou· 
!,'m instant~..-s demonstrou, c o fcz de form;r hrilhan!f.:, :r importoin,,:i:r dc~~a 
cmprcs;r pühlic:t, LtUC se vai cri;.rr ;,r pós a sançtw do autógr:.rfo respectivo pelo 
Scnhnr Prt:siJente da República. 

O Sr. Aloysio Chanes (ARENA- PA)- Emincntt: Sen:rdor Mauro 
Bcncvidcs, dcscjav:1 prcst:rr dois esclarcd mentes adicion:ris :t V. Ex• - V. 
Ex• que estú dcfcndt:ndo umu tese da mais <rlt:.t import:'tnci:t - :r m:rrgcm 
deste assunto colocado cm pauta, como já ressaltou cm seu discurso. Não é 
inoportun:t :r coloc:rçào de V. Ex•, ela serú semrm: oportuna c r.onvenicnte. 
Mas, os dois aspectos liUe desejo cnfmizar. prendem-se ir naturcnr desta cm· 
pres;r que estú sendo cri:tda :rtr:rvt:s desse projeto de lei; primeiro, o vulto do 
empreendimento é extruordinúrio, hú invc:stimcnto muito gr:rnlle feito pelo 
Governo br:tsilciro e por empresas consorciadas pelo ludo juponés. Eu 
acomp:.tnhei esse projeto desde o inicio, pl>ÍS, como Governador eleito, estive 
nu J:rprru e n .... os cont:ttos ncccssúrios, c depois, com :r Companhi:r Vale do 
Rio Doce, com os órgfros do Governo Feder:rl. na dcfiniçiro do loc:rl, onde 
se inst:dari:r esse comple."'\o e também do futuro porto, nfto só do Parú como 
Ja t\m:rtóni:t, que darú :.tccsso a crnharcaçõcs de até 711 :1 HO miltoneladus. 
Par:t a indLrstria do :rluminio, haveria ncecssidudc de um acesso livre a cm· 
hurcações de :tté JS mil toneladas. Mas, esse porto granclciro ter{r enpaciJa
Ue rmra reccher navios de até 70 a MO miltoneludas. Como t:tmbém jú tive o 
ensejo dc dit.cr ao Scn:rdo, nào serír um porto dcstinallo ao Parú, mas colo
r.::rdu ao pórtico da Anw1.Ónia, it cntrw.la d:t m;rior bucia hidrogrúlic:t do 
mundn; ~crú nc~.:c~~ariamcntc, tarnhé111, urn pmto com concxfro rnaritlrna di· 
reta para os Território!'. do Arn:rpú, de Ror:rima c de Rondônia c para ns b· 
tadm du t\rnawnas c do Acre. Nesse locitl é que hú a ncce~sidadc Ue ~c prc· 
parar um infra-estrutura pcsadu, complcm, extensa, para atender lt indústria 
dn alumínio, Ir instalaç:lo do porto, lr ropulac;ào opcrúrh1 que ui vai ~t: con· 
centrar, cnl'irn, a toJos o~ nutrm servi~os:~u:o:.ili:rre~ LIIIC vrw g.ravll:rr emtur· 

no dt:~se cnmrlc.\LI industri;rl. Ora, é óbvio que :r empresa qut: vai produt.ir 
;rpcn:1~ alumínio ntw pollc se nl\lolver ness:.r infr:t·cstrutur:r !!ewl, de intcrc~
sc Uo Estudn c do País. O Município Ue Barcarcn:.r, que é pohre, com recurso~ 
rcUu1idíssirnllS, jumais puUcria t:tmbé:m comtituir um:r empresu dc~~u natu
re/a. E u prúprio Est:rUu do Parú n~o tem meios par:r fa1é-lo: compete ir 
UniUo, porque tod;t u produc;tro de ulumin:r ou de alumínio v:ri se destinar 
:ro mt:re:rUo interno c :to mercado externo, E essa indústri:r vai germ 420 mi
lhi'lcs de dól:rres, que senlo carreados, como divis:rs, panr a U nifro e nU o paw 
o Estado ou Município. Eles nfto tcri'lo :t menor p;rrticipaçiro no imposto d:r 
exportac;Jo: port:rnto, esta empresa tem de ser uma cmprcsa do Governo Fede· 
ral. Agora, concordo com V. Ex• que t:l:t há de submeter-seu todas :ts rcgr:rs 
de controle e de fisc:rlizaçfro, como órgUo d:.t Administraçfto lndireur, previs· 
tns n:r Constituic;rto t: na Lcgisl:rçr10 Ordináriu, pela qual V. Ex• tanto se ha
tc. O futu do capitul poder ser ampliado por :tutorizaçfto do Ministro do In
terior, ao quul el:1 licmú dirct:rmcntc vinculud:r, não constitui nenhum f:rto 
cxtr:rvagante porque, na rcalidude, V, Ex• sabe que ela será uma sociedade 
:múnim:.1, v:li reger-se: por todas :~s normus aplicadas às socicdudcs unônimus 
c portanto, :r asscmhli:ia genrl, é que dt:tcrmimrril a ampliuçUo de c:.tpital c n 
dcstin:rçào dcstc :rumcnto de capital. Apenas a iniciutivu par:~ cste aumento 
de cupit:rl terá de p:trtir do Ministério do Interior. Erum esses os cscl:trcci· 
mentos que queria dar :r V. Ex•, porque tenho rcccio que paire no espírito de 
alguém u dúvida de qut: se trate de uma empresa paracnse, de uma empresa 
municip:.rl. Nilo o é. V. Ex• há de compreender que como não existe nenhu· 
nm empres:r com esta incumb~ncia, teria quc se constituir umu paru este fim. 
Muito obrig:tdo :r V. Ex' c desculpe :1 extensão dest:l intervenção. 

O SR. MAURO BENEVIDES IMDD- CE)- Agr;,d,ço u inter· 
vençi'tu l.lo eminente Senudor A loysio Ch:rvcs, que tral mais esclarecimentos 
ltuantn tr importúncia dessa iniciativ:.r do Poder Executivo, que j:rmais prc
tendi pôr em dúvida neste meu pronunciamento, na t:.lrde de hoje. 

O ljUe estou desejundo, Sr. Presidente, c: ucrcdito que tenha sido enfútico 
n;r eluddaçfto do meu propósito é, exatnmcntc, uprovcitar a oportunid:rdt: 
t:m que se discute essa matéria, paru concl:rmar os eminentes Semtdorcs e, de 
igual fornw, os ilustres Deputados que integram a outru C:rs;r Uo Congres~o. 
par:t liUc se promov:r, u quanto antes, a disciplinuçt10 do art. nl' 45. E :tlém 
Uisso ljUe se :.rdaptc, se procure adequar u nossa cstrutur;r téenico· 
huroerúticu na Comissrro de Financ:rs, hojt: presidida de forma cxcmpt.rr 
pelo Scn:.rdor Cunh:.t Lima, paru que :rquelcs encargos dc fisc:rlizaçiro orc;a
mcntúria c linanccira sejam de f:llo cumpridos. de formu efic:tl, por parte do 
Scn:rdu Fcder:tl. 

Somos, re:.tlmcntc, favorúveis ü cri:rçào dessa nova cmpresu púhlic:r, 
nws o seu surgimento trarú incvit:1vclmcntc o dcsdohr:tmenlo d:rs noss:~~ 
prcrrog:rtivus de lisc:tlizaçtro, que prccis:rmos ~umprir c cumprir de nmneir:r 
sever:r c vigilante. 

O Sr, Hclvidio Nunes (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um :tparte:' 

O SR, MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso pram. 
nohre ScnaJor J-lclvidio Nunes. 

O Sr. Hclvidio Nunes (ARENt\- PI)- Eminente Senador M:.ruro Bc
nt:vidcs, compreendo e até, de certa formu. justifico o desabafo de V, Ex~ 
pois que o seu discurso m11is do que unm louvaçrro :ro projeto or:r cm exume, 
serviu de uportunido.tdc par:.t que V. Ex• trouxesse, muis um:r vez, u plcnúrio;r 
tese U:r nt.:cessiU:rJe d;t regul:tmcnt:rçào do art. 45 du Constituição Fcdcr:rl. 
M:rs V. E~• s;rhc que, n:r oportunidade em que seu projeto foi cxamin:tdo, <I 

mirn cuuhc :r t:rref:r de oferecer-lhe pmecer na Comissrro de Constituiçiro e 
Justiça, e neste plcnírriu, volt:rmos a discutir aquela importuntc medida J:r 
inei:rtiva Uc V. Ex• Mas hú pouco, V. Ex• que é tão vcr:tz, quc é um homem 
de trato lhano, quc é um homem que a todoscativ:r pela convivênciu, V. E\' 
:rlirnwu que a não :rprov:rçfro do seu projeto constituiu um gesto de intolc:· 
r{rnciu d:t Maioria. Eu Hnntci c foi cxatnmentc par:r, com n dcviUa vênia, rc· 
pelir e~sa :r firmação de V. Ex• que lhe pedi este apurte. V. Ex• sabe que nqtlc 
~c Uiscutiu, n:t oportunidallc, nU o foi o mérito da proposição Uc V, E:o;, •, nw~ 
c.\al<lmcntc u pollcr dL' inil:iativu, que infcli1mcntc mio nos c:rht.:. Assim, cmi· 
ncntc Senador Munro BcncviJes, se h{t intr:.tnsigéncia, é d;r lei, que temos o 
Ucvcr de cumprir. Muito obrig:.tdo ;r V, Ex• 

O SR, MAURO IIENEVII>ES (MDII- CE)- Noh" Sen:~dm llclvi· 
dio Nune~. ltu:rndn alJLii se llis~o:utiu o meu rrojcto, foram vúrius ~ls cm incri
te\ Semrdorcs que c.\rcnderam pontos de vist:r f:rvnrÚ\'Cb c cnntrúrim an 
1111!~1110. 

J.on~c de mim pretender que prcv:tleçn c'orno Jiploma legal, rcgulamcn· 
tadnr do :rrt. ~S. :r pena~ '"ttrele que se originar nu minha inici:llivu. Nunca! O 
que di\culn, o liUC dcl'endn, o li UI! postulo, ar.:inw de tudn, é: a rc~ul.umt:n· 
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t;tçrm do art. ~S. pni., acho que nfm rodemos Jclcgo..~r a qualquer outro Poder 
l'tlrnpctCncia que é intrinsccament~: do Legislativo. 

O Sr. IIL·hí~in 1'\unl'~ (,\RENA- PI)- Ne~se ponto concordo intcir<t· 
mente cnrn V. b• Jlú ncce~\idad~.: da rcgularn~:nt<t<;iio. 

O SR. MALIRO DENEVIIJES (MDB- CE)- Certo. 

O Sr. llchídiu Nunc~ (,\RENA- PI)- lnf~:lilmente essa iniciativa 
n(IO nus cahc. 

O SR. ~J,IL'RO IIENF.VIIlF.S (MDB- CEI- Divirjo do ronto de 
vbta do nobre Senador porqut: V. Ex• entende yuc nito cabe ao Senado nem 
ü C~mar;t dos Deputados ii iniciativa dc um projeto dcss<~ ordem. Será uma 
situaçi'to rrofundamL:ntc constrang~:dora par:t o próprio Poder Executivo in
dicar a nc'Js do Congresso, atravês de unw mensugem, de um projeto de lei. <1 

forma pela qu:tl pretende ser liscalizado pi!lo..~s duus Casas. 

O Sr. Heh·idio Nunes (AR ENA - PI)- V. Ex' poderá fatê-lo utn1vb 
de uma cmcnd;~ C1lmtitucional. E dcsdejfi gar:mto a V. Ex' que terá meu vo
ttl. 

O SR. ~IA! IRO IIE~F.VIIJES IMDB- CEI- Nobre Senador Helvi· 
di o Nunes, como um Jus jurista~ mais eminentes c:mre quantos integram u 
dout:t (omissrw de: Constituiçito c Justiça desta Casa, V. E.'<' sabe, sem dú· 
vida alg.uma, que uma emenda constitucional teriu que se subordinar àquelas 
dirctrilt:S dt: ti;cnic<t legislativa :1propri:nla; nilo poderiu descer ao casuísmo 
incvit[tvcl :1 que scriamns levadu~ por um desdobramento de normas perti· 
nentcs à lis.::tli1.:u;üo c CL>ntrnlc dn PoJcr Executivo I! da administraçiio indi· 
rct<l. 

C1,ntinuo :1 pens<~r. Sr. Pr~.:sidc:nte- e :ti há uma divergência que me <tr· 
risco dc ~usciwr. neste instant~:, diante Jo nobre Scn:tdor Hclvídio Nunes
que: tl!mos- nós pmlumentmes- realmente de regulamentar esse dispositi· 
yn. 

Não t: m:ds possivcl qut:, 13 anos decorridos da promulgação da Cartu 
de IIJ67, ainda se vf1 discutir :ujui quul o Poder que devi! ter iniciativa de dis
cirlin:tr o art. ~S. 

De futn hú nccc~sidudl! de que o Congrc~so Nucional se prepare p<tra 
cumprir seus t:ncargo~ dt: nsc:dilação, acompanhando o ritmo avassalador 
Je Jcsdohr:tmcnto qut: ~e registra no Puder Executivo, com a impressionante 
ampliaçih1, ;.1 cuJa dia, do número de entid:tde~ da administr;tçiiO indircta. 

O Sr. Gabriel Herme~ (AR E~ I\- Pt\)- Permite V, E.'\1 um <tpi!rte, 
n11hrc Senador'! 

O SR. MAURO DE~t:VJDES iMDB- CEJ- Com imen><> rr:rw. 
nuhrt: Scnador G;thriel Hc:rmt:s 

O Sr. Gabriel Hcrmt>s (AREN,\- PA)- Fui, por tr~~ \'ele:-., Prc~id~.:n
tc da Cllmiss;lt) ~,Ji.: Fisc~tlitaçfw Fin:mccir:t Ja Cám;tra dos Deput:uJo~. Du· 
r<lllte ll período em que pre~idi "41il!lil Corniss~olutci r~tr<t que conSCJ:!Ub\t:• 
mos rcgulamrnt:tr css~: Jispositivo constitucional. Tive apoios os m:lis valiu
Slh de cumpanhdrns na C.inwra dos Dcpuwdos, c devo dizer <I V. Ex• que 
só nilo foi r~:gul:1mcntad~.J o projeto de 4uc fui ;.tutur. cnm o ;tpoio do~ meus 
comranhciros d:t comissão, por4ue lamentavclrncntc nito cncontranw~ ;t 

mesma di.,pusiçrm :tqui dentro do Scn:tdo. De forma quc me congmtulo com 
V. E.\' Como homem do Governo. acho que a coi~a nwis decente é 1.1 termo 
:~prnpriadn. Temos que criar cs~e ÓrJ:!ito com a I~Jrçu I.JUe deu :tlci, lin;dmcn· 
te. a Cunstituit;i1o c nito a regulamentamos. Porque nilu hil coisa nwi~ opor· 
\Una. lJUC nmh descj;.t o Govcrno, do que: ter um úrgito nscalizatlnr dt:n\fll 
da., Casas do Congrc,so. Congratulo-me com V. Ex•, e quallJUCr uto nesse 
.. cntidn tcrú o meu :tpuill. 

O SR. MAURO DF.NEVIDES (~IDil -CEI - Muitn llhrig:rún :r 
\', Ex•,twhre Scn;tdnr G;thriclllermcs, que tr.tl aqui seu apoio dc~.:idido. 
fr:tlll'll, h.:;ll c n"tcnsivo ;t c .. ta tese de lhcalil:ll;i'itl ~.: c~.mtrnlc do E\Cl'lHi\Ll, 

AcrcJitn me~mo que um pnvcrnnlJUe se preta deve ~cntir·'iC hem lJII<~tl· 
do n .. culitadn L' ti~calitadll critcrio .. amcnte peln Puder l.cgisl;llivo. 

Portantu. Sr. PrcsiJ~:ntc, na di~et1~~ih1 dc.,ta matéria, por l'Ujtl :tcnlhi· 
mento tant,, \C cmp~.:nhou 1.1 l!mincntc Lider Jarha~ l,a.,~arinhn, 1·ai. illjtli, a 
rn;tnife.,ta~.;ttn de :tpnin da 1\linnria, lJUC \'11\LHJ, indusi\'C. n replnll' dl' ur~Cn· 
ci,t reLilll'ridn hú pn\ICLJS dia~. 

Quer11 aproveitar n ensejo p;tra relembrar e .. ~as tcw~.~.:.,.,c., pntll'ipin .. l' 
c...,a., dir~.:tritc., que, utilindn~ CUtl\'enieJll~:rncntc, v;ti,Jrinr:tll :unda lll:tl~ o 
Co11We'"1 ~aciunal. (~luito hem!) 

O SIL I'HESIDESTE (Cia~t;"tn ,\11\llcr)- Cnnl·l•du a palaqa ;to ll1lhr~.: 

Scn;Jdilf (iahriL·I llcrmc,, p!lra di,c111ir ;1 mati:na. 

O SR. GAURIEI .. HERMES (ARENA- PA: Para di~cutir o rrojctn. 
Sem revi,i'to do nratlor.)- Sr. Presidente c Sr~. Scn<tdores, t:"" m;!léri:t j{J 
f11i .,ulicicntcmcntc discutida, husluntc csclan:cida, c deu orortunid:~dc a que 
nutra~ ligadóls :t ela fossem tr:ttid:ts ao conhl·dmento da Cas;t 

Desejava apenas lcmhr:tr um det;tlhc: di1.1 \lcn:-.agem do f>rc~id~:nte,j:J 
nn Jinal do ilnl1 lindo, d;:1 criaçi'to dc~~e órgão, { ·oDEBAR. Este ponto que 
quero rclcmhrar a~wr;:~, uyui, ;~provcit:mdo entre ayuilo que deve :-.cr feito I;'J, 
para lJUC tuJo funcione, d:t COJ)EPAR ;to aprovcit;tmento do :tluminin, :-.c 
!llrna neccs~{Jrio o aproveitamento de 75% de cnc.:r,E:ia ;.1 ser gcr;1da pela u~ina 
1-fidrelêtrica dc Tucurui que, sepunUn prcvi~úc~ conliávcis, dcverú cntr:~r cm 
npcr<t,~ll cm lin~ de IIJH2, com funcion'-!mcntn da primeira cl:lp:t de K unida· 
dt:., de J,ltJ rnilhõc~ de quilollitlls como pune de uma caracidaJc linal c~ti· 
rn:tda cm KtJtJ milhtics de quilowatt~. Veja V. Ex• <1 signilic;~~ào di.\so: vej11 
V. b,• ~nmo é neccss{trio :tquilo que tenho feito t;mtas vetes cm Jbcur~ll' 
nc~ta C:t~:t. não :Hrasar u construção da Usinu Hidrcli:trica de Tucuruí. 

Nfw compreendo, Sr. Presidente, c qucru deixar agor;t rcg.istr:tdu nu a \O 

d:t di~cussi'to desse projeto ljUC merece o upoiamento de toda :t ca~a. Ni'tn 
quero Ucixur de mostr:u minh:t rn:ocupaçào, e muis um01 vcl fatê-1:~ chcg.;tr 
;Jo Sr. ~1inistro Ua~ Minas c Energi>~. ao Governo cm si com yuem fald dirc· 
ta mente quando estive cm audiénd;t com o Presidente João B:tpti~ta 1-'ig.uei· 
rcdo, d:~ ncces~idadc de niio se cnrt:tr as vcrhas da HiJrc:li:tricu de Tucurui. 

Sr. PrcsiJcnte, c~su hidrclétric<t imporw numa ~i:rie de bcncfícill~ p;tra a 
Cllletivid<tdc hr:tsilcira, nesse mumcnto de dinculdades. ,\ hidrcli:tric:t ~crtt 
uma p11upança Uc gastos de petróleo que importamos para toda aquclii rc
g.ifto; 11 hidrclétric:t s~:rú a poupança dos dúlare:-. que:: gastumos hoje com im· 
rortaç;'tn de ~tlumínio. c com o funcionamento d;:t hidrcli:tri~.:a. com 1.1 fundLJ· 
nilmCilltJ Jas cmprc~as que vào produlir alumínio, tcrrcmo~ hons rt:~ult:tdtl~ 
com a cconomht da import;u;Uo de ;Jiuminio, que p;.tssarcmo:> a c.'<plJrtar. 

Nc . .,t:t hora, i: justo rcgistrar·SC todos os apelos que tenho feito com n 
aroi:uncnto Jc outros ilu~trcs membros desta Casa, como o Scnudor J:~rhas 
P•t~~arinho, o Scn:tdur Aloysio Chaves e a Senador Evdásio Vieir:t que, m:tis 
de uma \'C/, f:tlou di! ne.:cs..;id;.tde de ni'10 se atmsar essa obr:t. I.JUC i: funda· 
mcnwl par:~ o dcscnvol\·imcnto du Rcgi::to t\malônicil, que é fuml<~mcntal 
r:~r:t c::vitar a impurtaçi'w de alumínio c passarmos a exportador~:~ J~:sse me· 
t:tl. ljUC i: fundamental p;1r.t que sc transforme: o Rio Tocantins com a com· 
plcmcntat;ftLl das harr:.tgt:Jl'i c :1 construção das eclusas, num rio navcgúvcl. 
que ~cn·irú j'lilfil tUdll, inclusive par;~ a cxrorwçrto do ferro de C:triljú~. 

Port:mto, Sr. Presidente. quis. apcnil~. li;.;ar estt: ronto. Todos os de· 
m<~is detalhes foram di~cutiJ,,.,, for<~m lcmhrados c, todos eles mostram u 
impnrtünci;t," opmtunid:tdc .. irni fic;~tivu d:t mensagem enviada. no flnul de 
seu go\'crno, pelo ilthlrc Pre"id..:n:~ Ernesto Gei~cl. que tcvt:, rt:ulmcnte:, uma 
visrtu pcrfcitu, um;t \ j,r,n c.Jrrct<t, com os ~1inistros que o apoiav<~m. daquilo 
'Iuc se dcvi;t f:tt.cr par;, I c ;antar. re;.tlmentc. a região Am>tllmica. S. E.'<' te~·c 
O primeiro gr:tndc ato. ll maior di! todo~ ati; hoje j'lratit:HdOS j'l~tra q4c nÓS, 
rt:ulmentc, integremo\ :t regiüo t\m:tlõnica na comunidade.: brasileira, com a 
Clllhtruçào da hiJrelétrica de: Tucurui. Ess;t hidreli:tric>t, JlJilior dn que todas 
a., outra~ Jcntro Jo Ur;tsil, pnu.:o menor do que ot de lt.lq'lu, ttt qtwl \·amLl" 
~cr. 11pcnas, scnhor.:s da met;tdc tia energia, com gu .. tos muitü,'i c muitus veleS 
sup.:riorcs, c com qu;tntns prublcmas lJUt: nos dão e nos darüo :linda no fu· 
turo, enqu;tntu e"ta é tod;~ cl;t no centro do Br:tsil, dJndo J opnrtunidude ao 
desenvolvimento d~.: todtt o Jll:tnalto Central, de toda a r~:giàn Jm Vales Jo 
Tocantins c Aragu.ll.l do nosso EstaJn do Parú, du \CU c~wJo de \fato 
Gro'iso, dt: Goi:, ... d Maranhr10. 

Assim, regi'itro. arcn:ts, que dentro desse prujeto c~t[t a lcmhnmça d.t 
necc~sitladc de ;l'.:entu.trmos cad:1 vet. mais, de se concluir es"a hidn:li:trica. 
sem :ti raso de n·rh ,,, sem pequeninos cortes de verhus, porqltC >iem '' f'lCljliC· 
no corte J~.: wrhils, Jt:la,quc é upen:ts 10% daquilo ciuc: Sl' \iii pustar a mais 
cm ltaipu. cvit:tr·se-ia ~JUC ela se :ttr;.tsassc c du ficaria pront;1, Jcntrll d:t rr,J· 
pram;Jt;ihl, cm 19K2. 

Sr. Presidente, com ~JUC satisfaçào vcj11 cu :1 aprO\'itÇào dc~sc projctn d:t 
CODEBAR. que foi muito hem prcrarad,,, muihlopnrtuno c l:tnçado a~1ui 
j:t nn lln.tl do Gnvernn do Pre,.id~:ntc Erm''ihl tici.,cl. 

Ne~\a hllr:t cm 'IUe S. E\• nrto é mal .. f}rc .. idcnte. Cllnj!r:ttulo·l11L' t.:'tHll 
nossn c\·l're~iJcntc. 'nm ~cus Minhtnh, ,t t.IJICrn ac,tmp.&nhci v:tri.t~ \'l!IC~ 
na~ ~ua~ via~cn~ arna1ónicas. nas ~u<t~ vúria., \ J.Lg.cns :, regitw d!.' rocantin~ c 
Tlll'Uruí. 1: t.·cjlllJll~· tuJn qUI! S. E:o..• Jt:,cjuu ~.· dt:scj;l que ~c fil~ot ;tqui t:SUI, 

numa da., parte ... 

Sr. l'rc .. idL·ntc, vnltarci. na prú\im<~ 'ienl.LJLI. a 1\d;tr 'inhre ;, nl!cc.,.,id;uk 
de nrtu .. c cnr1arern a., \'crhas de Tucurui. :\i nUa lh.lje, cnnversa\'a Clllllll Jlll~· 
.,~,1 ilu~trl'l idcr. 11 Scnadur .Jarhas Pa~'i:Hinhtl c ~.:um ele accrtai':J.na prú\im<t 
.. crnan:t. •1m:J \'i.,ita ;111 Sr. r-.Jini.,trn da .. Minot., c Fncr!!ia, n ilu~trc Scn.td,,r 
('C.,ar ( .1:., p:1ra fai;Jr \Llhfl' C\tC i\'l'~l!lttl, p.l!'ol lc\i!r ~l lh1\'ill apc!n C 11llhlt;tr 
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.. neces~idadc de: que não se utrase, de que niio se corte a pcqucnu verba que 
está se cortando dessa hidrelétrica, a não ser que se queiram causo1r prejuízos 
n;'io apen:1s 1.10 andamento dcstu obra, mas prejuízos para o País, para a 
Nação, que tc::râ que importar m<1is petróleo em falta dessa energia, que terá 
que importar m;lis alumínio cm falta dessó.l energia; portanto, prejuízos à 
Nação, que nós poderemos evitar. 

Sr. Presidente, concluo agradecendo aos ilustres companheiros, colegas 
do MDB, pelo seu apoio no nosso projeto e espero que nos continuem 
apoiando em coisas como esta num projeto que não vai apenas cm dircção a 
uma regi1'1o, mas que vai em direçào ao progresso de todo o centro do Brasil. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao Sr. Se· 
nadar Leite Chaves, para discutir o projeto. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRES!Df.NTE (Gastõo MUller) - Continua em discussão o 
projeto. (Pausa.) 

Nào havendo m:~is oradores, dccbro-a encerr:~da. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sent:Jdos. (Pau· 

sa.) · 
Arrovado. 
A matéria vai 11 sançr1o. 

E o .H't;llif/11' n pro}t'tn aprmado 

PROJETO DE l.EI DA CÂMARA N• 28, DE 1979 
lN• 5.765/78, na Casa de orl~em) 

(De iniciarh'a do Senhor PreJidmte da Reptíhlira) 

Dispõe sobre a criação da. Companhia de Desenvol .. 
vlmonto de Ba.rcarena - CODEBAR, e dá outras provi
dências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma 

empresa públ!ca sob a denominação de Companhia de Desenvol
vimento de Barcarena - CODEBAR, da qual poderão participar 
ncionariamente o Estado do Pará e o Munic!p!o de Barcarena. 

Art. 2.0 A CODEBAR terá sede no Munlc!plo de Barcarena, 
Estado do Pará. 

Art. 3.0 A CODEBAR terá par objeto a execução e a ad
ministração de obras e serviços de urbanização em área desti
nada ll<l ·assentamento humano de apoio iL Instalação e ao lun
cionamento do complexo Industrial metalúrgico no Mun!clp!o de 
Barcarena. 

1 1.' Para o cumprimento de seu objeto social, competirá iL 
CODEBAR a aqUisição, al!enação, locação e o:rrendamento de 
!móveis destinados iL habitação, comércio, Indústria, serviços e 
preservação de recursos naturais. 

1 2.0 Somente será permitida a doação de imóveis a pessoll.'l 
do direito púbUco, para a Instalação de seus serviços e na !arma 
prevista no eotatuto social. 

Art. 4.0 o capital da CODEBAR será de Cr$ 700.000.000,00 
(setecentos milhões de cruzeiros), divididos em ações ordinárias 
nom!nativll.'l, no valor de Cr$ 10.000,00 (dez m!l cruzeiros) cada 
uma, podendo ser alterado mediante autorização do Ministro de 
F.stndo a que se vincular a empresa. 

I 1.0 A participação ac!onár!a da União serã majoritária o 
transitório, extinguindo-se pela doação que o Poder Executivo 
t!ca autorizado a fazer das ações de sua propriedade à Prefeitura 
Municipal de Bnrcarena, nas condições lixadas no decreto que 
aprovar o estatuto social da CODEBAR. 

I 2.0 Enquanto ac!on!sta a União, a empresa públ!ca cons
Utulda cm virtude desta lei vincula-se no M!nlotér!o do Interior 
pnrn etc! to de super\•lsõ.o; a pnrtlr do momento cm que a Untão 
deixe de participar do capital, a CODEBAR terá a supervisão que 
ror determinada pela legislação administrativa apUcãve! iL inst!
tulçüo detentora do seu controle ncloruí.rlo. 

Art. 5.0 O regime jurld!co da CODEBAR é o da legls!açúo 
ap!lcúvel its sociedades anónimas, observadas as disposições desta 
lei, especlnlmcnte os seguintes prlnclplos: 

I - pro!blçi\o dn dlstr!bulçfto de lucros ,,ob n !arma de d!vl
dr>ndos ou quaisquer outrn.'i vnntngcns !lnnncclru.'i nos seus nela-

nlsta.s, ndminlstrndorcs e empregados, cm função <ln. renda da 
CODEBAR; 

II - dedução, do resultado do exerciclo, dos prejuízos acumu .. 
lados e da provisão paora amortização de empréstimos; 

' . II! - correção monetária do ntlvo permanente, desde que 
autorizada pela. autoridade a que ae encontrar vinculada, podendo 
llmltnr-.se no montante necessário para compensar a correção das 
contas do pntr!mõn!o liquido; 

IV - Insubmissão iL falência, respondendo subsld!ariamente 
por suas obrigações n pessoa juridlcn controladora; 

V - lmpenborab!l!dade dos seus bens, quando lnd!spensáve!o 
à rcallzaçiio dos serviços públicos delegados ou concedidos; 

VI - submissão à l!.;callzação llnancelra do Tribunal de Con
tas competente, sem prejulzo dos demais controles a que esteja 
sujeita; · 

VII - legitimidade para promover desapropriações, mediante 
declaração de ut!l!dade públlcn ou Interesse social; 

VIII - !senr,ão dos tributos de competência da Un!iio; 
IX - observi\nc!a do regime de licitação, na !arma ostabe

leclda em seu estatuto. 
Art. 6. 0 A CODEBAR terá um Conselho de Adm!n!straQão, 

uma Diretorin c um Conselho Fiscal com funcionamento perma
nente, nomeados os seus membros pela autoridade a que se vin
cular n empresa. 

Art. 7.' A deliberação sobre assuntos da competência pr!
vn.tlvn dos aclonletn.s deverá ser precedida de notificação expressa 
e direta no órgão, a que se vincular n empresa, com antecedência 
prevista em lei para as assembléias de ac!on!stas e lnstru!da com 
os elementos necessários no esclnrcclmento da matéria. 

Art. 8.0 Para atender il subscrição Inicial do oap!tal da 
CODEBAR, fica o Poder Executivo Fectera! autorizado a abrir, 
no Orçamento da União para o Exercício de 1979, nos termos do 
art. 43, I 1.0 , Inciso !II, da Lei n.0 4.320, de 17 de março do 
1964, Crédito Especta! no valor de Cr$ 200.000.000,00 (dU2ento.! 
milhões de crU2elrosl, podendo, também, dar a garantia do Te
souro Nacional em operações de empréstimos contratados pela 
Companhia. 

Art. 9.0 O llnnnc!amento dllll at!vidades da CODEBAR será 
realizado com recurso de: 

I - capital próprio; 
II - receitas operacionais; 
III - receitas patrimoniais; 
IV - produto de operações de crédito; 
V - doações, contribuições e subvenções; 
VI - outr._., origens. 

Art. 10. O regime jur!d!co do pessoal da CODEBAR é o 
da legislação trabalhista. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publlcação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gobricl Hermes) - ltrm 2: 

Discussüo, em turno único (apreciação preliminar dajuridici· 
dude, nos termos do :~rt. 296 do Regimento Interno, do Projeto di! 
Lei da Cumoro n• 3, de 1976 (n' 101 j71, no Casa de origem), que 
regulo1 a rt:sponsahilidtldc civil dus empresas de ônibus no transpor
te de passageiros, tendo 

PARECER, sob n• 244, de 1979. do Comissão: 
-de Consllrulçiio l' Ju!illça (exume solicitado pelas Comissões 

de Economi:~ e de Finançus), pela injuridicidude, com voto venci~ 
do, cm ser:uado, do Senndor Franco Montoro c voto vencido do 
Senador L:'tz;uo Darboza, votando contra o mi:rito o Senador 
Helvidio Nunes. 

Em t.liscussi\o o projeto, quanto !1 juridicidadc. (Pu usa.) 
Ni1o h:went.lo quem queira discuti-lo, decluro·a encerradu. 
Em vot•tçrw. 
Os Srs. Se nu dores que o urravam queiram permanecer Cllmo se adHIJn. 

(l,aus:~.) 

Rejeitado. 
A mntêria Vil i ao Arquivu, feita ~~ Jcvida comunicação i1 Cianmra do~ 

Dcrutat.Jm. 

---..-

1 



Junho de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçio lll Sábado 13 2939 

E o n·~uilltt' o projeto rejl'itudo 

I'ROJ~~TO DE J.EI DA CÂMARA No 3, DE 1976 
(n° IOI·C/71, na Casa de origem) 

Regula a responsabllidnde chil dns empresa.~! dr ônlhu~t no trans
porte de passugeiro-.. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 As empres<ts de ónibus autorizadas a executar o serviço de 
transporte coletivo intermunicipal, intereswdual e internacional serüo res
ponsáveis pelos danos sofridos por seus pas~ageiros, em decorrência de aci
dente com o veículo tmnsportador, dentro dos limites desta lei e nas con
dições por ela estabelecidas. 

Parágrafo único. A responsabilidade da empresa, nesses casos, somente 
se excluirfl se o evento ocorrer fora do território brasileiro, no caso das linhas 
intcrn:tcionais, ou em virtude de culpa exclusiva do passageiro <lCÍdentado. 

Art. 2Y A indcnizaçüo a ser paga, por qualquer dano de que resulte 
morte ou lestlo corporal de passageiro, será limitada, no máximo, ii impor
tiincia correspondente a 200 (duzentas) vezes o valor do maior salário mfni
mo vigente no País it época do ucidente. 

Art. J9 No caso de morte ou de invalidC'l com incapacidade permanente 
para trabalho produtivo (art. 160, IV, da Constituição Federal), a indcni
zuçrto devida será a máKima, estabelecida no artigo anterior, que será paga 
upós :t apresentação de certidão do registro da ocorrência feita por autorida
de policial competente, obedecido o seguinte prazo: 

a) Em caso de morte, dentro de 5 (cinco) dias da data da apresentação, 
:1 empresa transportadora, da certidão ou atestado de óbito; 

b) No cotso de invalidez permanente pura trabalho produtivo (art. 160, 
IV. da Constituição Feder:tl), dentro de 30 (trinta) dias da entrega, à empresa 
transportador:~. do laudo de junta médica, que será constitufda por 3 (três) 
médicos, sendo um indicado pela vítima ou seu beneficiário, um pela compa
nhia seguradora e um pelo órgão de previdência u que estiver vinculado o be
neticiílrio, 

* 19 Paga u indenizaçào a que se refere a alínea h deste artigo, sobrevin
do morte cm conseqUência do mesmo ucidente não será devida a indenizaçüo 
referida na alínea a. 

§ 2~' A indeni;wçrm a que se refere a alineu a deste artigo, quando ~e tra
tar de vitimaçiio de chefe de família, será paga, metade à viúva ou compu· 
nheira e metade uos filhos do morto. 

~ J~' A indenizuçr10 aos lilhos menores do passageiro morto será pagu 
mediomte depósito, feito pela seguradora, do valor a que tenham direito os 
menores, em caderneta de poupança da Caix11 Econõmica Federal. 

§4~' Para efeito da observância do disposto nos§§ 29 e 311, as seguradora~ 
dever:m sc:mfJre exigir prova da existência ou não de filhos da vitima. 

Art. 4~' As empresas de ónibus sào.obrigadas a manter seguro destinudo 
u g:mmtir. na sua totalidade, o p;.tgamento das indenizações devidas u seus 
passageiros, cm decorrência da execução desta lei. 

9 111 A prova do seguro de que trata este artigo deverá ser feita ii autori
dade: concc:dente dentro de 30 (trinta) dias da entrada cm vigor desta lei ou 
du outorga do contrato de concessão, u título precário, dos serviços rodo
viários intermunicip:lis, interestaduais c internacionais de transporte coletivo 
de passageiros. 

~ 29 O valor do seguro obrigatório deveril constar do bilhete de passa
gem. 

§ 311 As est:tções rodoviárias poderão manter posto de: venda de seguro, 
a fim llc: possibilitur uos pussageiros a contratação de seguro espc:cial. 

Art. 50 O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) dias da data da publi· 
eacthl desta lei, deverá divulgar tabela, que indicará os valores das indeni
lnçllc:., devidns pura despesas hospitulnrcs de assistência médica e suplemen
lares, pura os casos de lesrto parcial c temporúriu, c o valor dus indenizuçõcs 
pqr incapucidude parcial. 

Art. 6Y Ficam revogados os§§ IY e 29 do art. 31 do Decreto n11 68.961, 
de 20 de julho de )971. 

Art. 711 O Poder Executivo, dentro de 60 (sessentn) dias du dat:t da 
publico1çnu desta lei. baixará o regulamento necessário à sua execução. 

Art. 89 Estulei c:ntrarít em vigor 90 (noventu) dias após sua publicnção. 
Art. 91' Revngttm-se as dispo!ftções cm contrário. 

O SR. I'RESil>ENTE (Gabriel Hermes)- lt<nt 3: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei da Cfamara 
n1• 27, Uc: líJ79 (n'' 4.70ij7H, nu Casa dcori~crn),de autoria do 1 fi· 
hun;1l Superior Flcitnrul, que dispõe ~nhrc a criaç:to de car~m ll>t 

secretaria do Trihumtl Regional Eleitoral do Piauí, c d~ outras J'lfO· 

vidCncias, tendo 
PARECERES FAVORi\VEIS, sob n's 304 c 3U5, de 1979, 

das Comissões: 
- de Senlço Público Civil i e 
- de Finanças. 

Em discu!lsào o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Nlio havendo quem queira fazer uso du palavru, declaro-a encerradu. 
Nos termm do inciso II do art. 322 do Regimento Interno, 01 matéria de· 

pende, p;aru su:t uprov;~çào, do voto favorável da maioria ab~oluta da com
posi"i'm <.1:1 Casa. 

A voto1çtto, de conformillade com o art. 32H do Regimento Interno, dc
ver:'t ser fcit;1 pelo proce.~so nominal. Entret:mto, de acordo com u manife.~
t;tçi"w favorúvel d:~s Lideranças, a Prc:sidénci11 ir~ submeter <1 muti:ria 11 consi
dcnu;i"IO do Plenúrio pelo processo simbólico. 

Em vowçilo. 
o~ Srs. Sc:nallorcs que o aprovum qucirum conserv<~r-se como se c:ncon

tram. (Píiusa.) 
Aprovado. 
Nos termos do art. JUS,§ JY, da Constituição, a matt:riu volt:lrá oportu

n<tmentc à Ordem do Dia par:t o segundo turno regimental. 

E o .ft'KIÚntt" o projrto aprorado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 27, DE 1979 
(N" 4.701/78, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação de cargos na .Secretaria do 
Tribunal Re.:-ional Eleitoral do Piaui, e dá outras provi
dências. . 

O Congresso Nacional deereta: 

Art. 1.0 Ficam crla.dos no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Plaui os cargos constantes do 
Anexo a esta lei. 

Parasrafo únloo. Para os cargos de ·que trata este a.rtlg<> só 
te nomearão servidores cujos deveres, direitos c vantagen!i sejam 
no definidos cm estatuto próprio, na forma do art. 109 do Constl· 
tulç~o Federal. 

Art. 2.0 Os funcionários federais, cstadual.s e municipais, per
tencentes. n outros órgãos da Admlnlstrn<;ão Pública c que presen
t.cmonte estiverem prestando serv!ças ao Tribunal Regional Ele!· 
torai do Plnui, poderão concorrer à transposição ou à transforrnn.
ç<lo tios respectivos carg<>s e!etlvos do Qua.dro Permanente do Trl· 
bunal. 

Art. 3.0 As despesas decorrentes do disposto nest.' lei ccrrcrão 
i: conta das dotações orçn.mentti.rln.s próprins do Tribunal Regional 
!.:leitora! do Plnui ou outras para esse !lm dest.lna.dns. 

Art. 4.0 Esta lcl entrará em vigor na data de sua publlcnçii<l. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrárío. 

ANEXO A LEI N.0 , DE DE DE 197 

C ar"'" 
5 
6 

lO 

21 
5 

11 

16 

CnrJ:O!:t 

TRmUNAL REGIONAL ELEl'l'ORAL DO PIAU'í 
CARGOS CR.IAD06 (.Art. 1.0) 

GRUPO: Serviços AuxlHares 

Categoria Funcional e CIIWie Código Relerinclas 

Agente Admlnlstrntlvo, C TRE-SA·801 32 n 36 
Agente Admlnlstratlvo, B TRE-SA-801 28 n 31 
Agente Administrativo, A TRE-SA-801 24 n 27 

Datllógrn!o, B TRE-SA-802 24 n 27 
Dntllógrnto, A TRE-SA-802 16 "23 

GRUPO: Outras Atlvldades de Nivel Superior 

Cnte,;-orJn Funcional e Classe codlro ReferêncJI\S ----------- ----------
Contltdor, A 37 11. 43 
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càrgos 

2 
1 
1 

2 

Cargos 

2 
3' 

5 
5 
5 
9 

GRUPO: Outras Ativldades de Nível Médio 

Categoria. Funclon.'ll e Classe Código Referênclllll 

Técnico de Contabllldade, B TRE·NM-11142 
T<lc.nko de Contabllkh.de, A TRE-NM-11142 

31 a 36 
24 a 30 

Telcfonlstn, B 
Teletonlsta, A 

TRE·NM-11144 19 a 23 
TRE-NM-1~44 li a IB 

GRUPO: Servlçoo do Transporte Ollclal e Portaria 

Categoria Funcional e Closse Código Relerênclu 

Motorlata Otlclnl, B TRE-TP-1201 16 a: 20 
Motorista Oficial, A 'l'RE·TP-1201 14 a as 

Agente de Portaria, c 'l'RE·TP·I202 13 a 17 
. .'.gente de Portarla, B TRE-TP-1202 7 a 12 
Agente de Portaria, A TRE·TP-1202 3 a 6 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - llem 4: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Scn<Jdo 
n• 106. de 1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o artigo 
IJ4, inciso II. do Código Civil Brasileiro, tendo 

PARECER, sob n' 237, de 1979, da Comissão: 
-de Constiluiçào e Ju!ith:a. pela constitucionalidade e juridi~ 

cidade c, no mérito, ravorável. 
Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. Encerrada esta, é o projeto dado como aprovado, nos termos do 
:~rt. 315 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

E o Jeguinu• o projelo apro1•ado 

PROJETO llE I.F.I 1>0 SENA !lO N• 106, DE 1979 

Altera o urllgo 134, Inciso 11, do Código Civil Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 O inciso II do artigo 134 do Código Civil, passa a ter a seguinte 
rcd:tçào: 

"Arl. 134 ........................................... . 
1- ............................................... . 
11- Nos contratos constitutivos ou translativos de direitos 

rc:ais sobre imóveis de valor superior a cem (100} vezes o maior va~ 
lo r de referência de que trata a Lei Federal nq 6.205, de 29 de abril 
de 1975, excetuudo o penhor agrícola.'' 

Art. 2~ Esta Lei entrará cm vigor trinta dias após u sua publicação, re· 
vogudus :.1s disposições em contrário, 

O SR, PRF.SIDENTF. (Gabriel Hermes) - Item 5: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 60. de 1976. do Senador Orestes Quórica, que d6 nova redução 
ao artigo 450 do Dccrclo·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Con· 
solidaçào das Leis do Trabalho), tendo 

PARECERES, sob n•s 259 a 261, de 1979, das Comissões: 
- de Constllulcito e Justiça, pela constitucionalidade c juridi~ 

citl:~de e, qu:mto ao mérito, ravor!tvel; 
- dt• l.l·~lshu;iio Social, ravorâvel; e 
- dl• Finunçus, fuvor!wel. 
Em discussi1o o projeto, em primeiro turno. (Puusa.) 
Niio huvendo quem qu~:ira usar du palavra. decluro·a cnccrm~ 

da. 
Em votaçiw. 
Os Srs. Scn:~dort:s que o urravam pcrmant:çum sentndos. 

{P:tliS:!.) 

Aprov:uJo. 
1\ matéria vnltarú opnrtunurncntc .~Ordem do Diu rara o ~C· 

pundo turno rc~irncntal. 

-------------------------
E o st~~llillft' o Jlft!il'ltJ aprol'(ldo 

PROJETO DE Lt:l DO SENADO N' 60, llE 1976 

Dli nova redução uo urtigo 450 do Decrclo~lcl nv 5.452, dL· 1~ tlc 
m11io de 1943 (Consolidação das Leis do Trubalho). 

O Congresso Nacional decreta: 

/\rt. i"' Dú-sc ao mtigo 45U do Decreto-lei nY 5.452. de Jv de maio de 
liJ..tJ. a seguinte rcdaçi1o: 

"Art. 450. /\o empregado ch11mado a ocupar, cm comiss[lo, 
interinamente, ou em suhstituiçiio eventual ou tcmporári:1, cargo 
diverso do que: exercer na empresu, serilo garantidas u contagem do 
tempo naquele: serviço, bem como volt:~ i.IO cargo anterior, além d;~ 
remuneração correspondente ao cargo exercido nas condições aci~ 
nm." 

/\rt. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sun publicação, revog:~dus 
as disposições cm contrário. 

O SR, PRESI!lENTE (Gabriel Hermes) - ltom 6: 

Discussilo, cm primeiro turno (apreciação preliminar du cons
titudonalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nv H8, de JQ79, do Sena· 
dor Agenor Maria, que acrescenta dispositivo à Lei nq 5.H9U, de K 
de: junho de 1 {J73, determinando o cômputo em dobro dus horas ex~ 
Iras, para efeito de llposentadoria por tempo de serviço, tendo 

PARECER, sob n• 277, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidude e inju

ridicidJdc. 

Em discussão o projeto, quanto !1 constitucionalidade c juridicidade. 
(Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Sen<~dores solicitando :1 palavra, declaro encerrada a 
discussão. 

Em vowçào. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A m:llé:ria vai ao arquivo, 

E o stoguinlt' o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 88, DE 1979 

Acre!i<enla dispositivo ii Lei n' 5.890, de 8 de junho del973, de· 
terminando o cõmputo em dobro das horas ex Iras, para efcllo de 11po~ 
sentadoria por tempo de serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 E ucrescentado ao art. tu da lei nq 5.890, de H de junho de 
1973, o seguinte§ lO: 

"Arl. lU. 

§ lU. O tempo correspondente às horas extras hubitualmtntc 
prestadns uo longo da atividade do segurado será computar1o cm 
dobro pa·ra efeito de aposentadorii.i por tempo de serviço." 

/\rt. 2Y Esto1 lei entmrá cm vigor nll data de su:1 publicação. 
Ar!. Jv Rc:vognm~sc as disposições c:m contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - 11om 7: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação prcliminur du cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de lei do Senado n9 95, de IQ7Q, do Scnudor Frnnco Mon· 
toro, que elimina desigualdade de tratamento no clllculo du com~ 
plcmcntaçào da :1posentudorin dos ferroviários, tendo 

PARECER, sob n' 2)4, de 1979, du Comissào: 
- de Conslllulçào e Justlç11, pelu inconstitucionulidudc, com 

voto vencido, cm sepurudo, do Sen:~dor Cunha Limu e voto venci
do dos Senudorcs Tuncrcdo Neves, Hugo R:1mos c líl7.nro Burho· 
la. 

J:m discussão o projeto, lJUUnto !1 constitucionulidudc. (l,ausn.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declnro-:1 cnct:rrudu. 
Em vntaçiw. 
Os Srs. Senadores lJUC o aprovam quc:irmn conservar-se l'tlrnn c.\tiw 

(P:Il!sa.) 
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Ora, se nUs podemos fahric;u automôwi:-. pilra \:onsumir itpcnas úkonl. 
~c u pr.:trólc:o pesa na noss:1 B:danç:1 de Impürt:u;i'1o, c :->c temos c>~na·de
açllc;tr p:tra fabricar açúc:tr c vender a c:tda :mo mais harato, por que nito 

comum ir o úkool cm iiUtomóvcis? 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um ap;.trtc'! 

O SR. AGF.NOR MARIA (MDB- RN) -Com o maior pruer, nl)hrc 
Scmtdllr José:: Lins. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Nobre Senador Agcnnr Maria, V. 
Ex• ainda há rouco indagavu o que: se faz com :t diferença de três cru:tciros, 
um pouco mais, cohrada sohrc o litro de úle:ool. Quando surgiu o PROÁL· 
COOL prudu1.íamos no P:tís rncf)os de 600 milhões de: litros por anl1. Com ii 

criaçi'1o do programa hoje:, c:m mais de 240 destilariasjú produzindo mais de 
4 bilhUc . ..; de litros. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Estou perguntando onde 
está licando o dinheiro. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Chegarei ati: lu. A insli.lluçito desse 
programa absorveu mais de ~5 bilhões de cruzeiros, Todo o álcool vendido" 
J ou 4 cruzeiros, adicionais, pura mistura à gasolina, que: chegou u cerca de 3 
hilhàcs de litros, no uno passado, da riu cerca de 9 a lO bilhõc:s de cruzeiros, o 
quc ni'1o corresponde ao esforço dos órgãos públicos em favor do PROÃL· 
COO L. Agora, o Governo acaba de aprovar um novo programa pura apli
c:tçào do cquivulente cm cruzeiros a 5 bilhões de dólares. Isso significu I ~5 
hilhõc:s de cruzeiros, para reforçur o plano inicial de produção do álcool, 
passando da atual produção, de 4 bilhões, pura cerca de li bilhões de: litros. 

O. SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Se V. E'' nào considmr 
divis01s pode ser :!li: que o álcool seju mais caro do que o petróleo. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- Mas, V. Ex• sabe que não seriil 
poo;sivcl. mesmo que quiséssc:mos, produzir todo o álcool nc:ccss:irio pmu 
substituir ii g:1solina: imporlamos o petrólco, cruqucamos o pctrólt:o 
desdohr;mdo-o c:m gasolina, c:m querosene:, em óleo diesel c cm ólc:o com
bustível. 

O SR. AGF.NOR MARIA (MOB- RN)- Senador José Lins, V. E.<' 
era."" abril de 1977, Superintendente da SUDENE c a SUDENE dizia o se· 
guinte: o problema de preços para a cana-de-acúcar destinado uo fabrico· de 
álcool carburante:, cm dc:stilaria autónornu, é um dos enfoques do documen· 
to técnico que a SUDENE enviou uo Ministério do Interior, no sentido de 
elimin:tr :1 dc:sv:tntagcm e:l(.istcnte que i:, atualmente, de CrS 55,00 por tone· 
lad:1 de cam1. 

DestaL:a o documento d;,t SUDENE que essa diferencu é representada 
pclu cobranç;.~ do I CM, CrS 25.26 por tonelada de cana e, principalmente, 
pela nrlll concc:ssào do subsidio de equalização uo agricultor canavidro. 
quando fornece nulti:ri:~·rrima pura w;Ucar ou álcool industrial, nu pro· 
porção dt: CrS 34,5~ ror toneludii, 

No ~:1so de produçr10 de :ílcool Carburante, a dcstilariu autônoma ou o 
produtor de muti:ria·rrimil nno rc:ccbc subsidio, Sugere: a SUDENE- V. 
Ex', no caso - ... 

O Sr. José l.lns (ARENA - CE) - E'atamente, nobre Senador. 

O SR. AGF.NOK MARIA (MDB- RN)- ... que essu diferença seja 
paga com recursos rrovenientes das murgens de cornercializuçào, ou seja, 
dlls lucros dos combustíveis, cujo preço de futurumento paru a g<~solina, às 
destilarias de: petróleo, é de CrS 4,22 por litro, enquanto o álcool carburante 
i: p;,tgo n;1 proporçrw de CrS 3.47 por litro, chegando ao varejista uo preço fi. 
nal de CrS 5,óó. 

Outro :1spccto salientado pela SUDENE foi o esquema finuncciro ado· 
tmlo para os projc:tos de: destilitiia autónoma. sugerindo-seu participação do 
FINO R, mediante a subscriçtlll de quotas pelo PROÍ\LCOOL. O estudo foi 
cnc:1minhado :to Sccrctilrio-Gerul do Ministério da Interior, Dilson Suntuna 
de Qucinu, p;ua suhsidio ao desenvolvimento do Programa Nacional do Ál· 
cuol. 

Sen:~dor Jnsi: Lins, o que V. Ex• me diz disso? 

O Sr .. lo"' l.lns (ARENA- CE)- V, E'' tem toda a wuo. O prohle· 
ma a 4ue V. Ex• ~c refere, qu;tndnll: esse: documento, diz rc~pcito ao rrc:ço 
do úlcnol P:i!!D pdn Governo ao produtor. o outro é comrlc:tamcnte Jifcrcn
lc, 

O SU .. \C;E"OR :\1:\HIA {~ID/l- RN)- Scn;Hinr JL,~Í: l.in'. pcln 
illllLll de Deu~' 

O Sr •• Jm.~ l.in~ (ARENA- CE)- Outra cois;t é o preço cobrado pelo 
Governo ao con~umidnr. Entre o.~ 2 preços h:'i umu difc:rcnçõt de J cruleiros, 
que, realmente, lica corn o Governo. Tr;.lla-sc de: um udicional, igualiwdor 
Uo preçn do úlcnol ;w d;1 g01solim1, que se destina ii incentivos à produçi10 de 
Úklh11 I! OUtraS lin;didaJt:S ligadaS(~ imporli~Çl'to de petróleo, 

O SR. AGI·:~on l\1ARlA (MDB- RN)- Vamos ser mais prúticos, 
Senador Jos~ Lins. O :1gricultor que V. Ex' procurO! defender, aqui, quando 
SuperimcnJente d;,1 SUDENE. cntrc~avil n seu úkool a CrS 3,47. E n Go
verno vendia ao Cllnsurnidor u CrS 6,00 esse mcsmo úlcool. Aconlt:Cc que V. 
Ex•. acomp:mhandn o drama d:~quclc canavieiro, via que. vendendo o úl
cool a Cr$ 3,47, a c:~d;~ ano que passava ele ficavu mais robre e m<~is endivi
dado. 

Entr~n. V. E\• quis dcmon.~trar que a murgcm de lucro do Governo de 
CrS 3.47 p;~ra CrS 6,00 proriciav:t a esse produtor ficar com algum:.1 eoisu 
que representasse lucro. Porque, de qualquer ma mira, i: preferível que o Go· 
vcrno consuma um álcool produzindo lucros, a consumir um petróleo, que 
nos obriga :1 pagur juros dos cxcedc:ntes da nossa bulançu comercial, o que 
diftculw a situ;,1çrw do Pais, porque passamos a ficar cadu ve1. mais nu depc:n
dênciu do mc:rc:1do intcrmtcional, e :t independência de um Pais se mede pelo 
que ele: deve:. Se ele deve muito, ele lica mais dependente do que devendo 
rouco, obviamente. 

Congratulo-me com V, Ex• pelo que diziu cm 1970, em abril, mus, nobre 
Senador José Lins. eu não desejo i: que V. Ex• ache que, hoje, continua numa 
posicno ainda mais difícil. porque a gusolinu está c:m CrS 10,20 e o homem 
continu;~ recebendo ilpemls CrS 6,72. Quer di'ler, CrS 3,30 centavos estão 
licundo com o Governo. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nào estou fazendo uma critica ao 
'JUC V. Ex• está dizendo, estou tentundo responder fls perguntns que V. Ex• 
me faz. Tc:nto explicar os fulos. Ao tempo c:m que fui Superintendente da 
SUDENE, pugnei por um preço muis clevudo para o álcool, rara corrigir o 
dlculo du igualizuçào entre os preços do álcool, e do açúcar, uo produtor. 
bsc prohlema de igualização tem innuê:ncia nu opção entre a producrto do 
ãlcool c do açúcur. M~1s o que quero informar a V. Ex• i: que o c:sforço do 
Governo tem sido muito grunde, c que esse adicionul estú sc:ndo utilizado 
par;~ os progrumas de incentivo à produção do próprio álcool. De outro lado 
seria impossível, de um momento para o outro, substituirmos todo o consu
mo de pc:tróleo por :ilcool. Mesmo com o grunde esforço que se fari1 <ttl: 
l'lM5, não vumos poder fuzer esta substituição total. Vamos continu:H im
pormndo petróleo, procurando, naturalmente, minimiz<~r csHl importação c: 
cstudundo outras saidus para a substituição dessa fonte primária de energia. 
O mundo todo está fazendo isso. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senudor José Lins, se nós 
temos condições de possuir milhões de automóveis no Brllsil só g:tstnndo úl· 
coai c rodemos udicionur à gasolina mais 20%, sem prejudicur os motores -
c sua Excelência o Senhor Presidente da República deve estur recebendo ror 
todil esta semana um carr.o, um carrno, um Galaxie totalmente movido a i1l· 
enol, e a Volkswugcn se propõe u entregar, no dia em que o Governo achar 
conveniente, os curros que forem necessários só movidos :1 íllcool ... 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Permite V, E'' um aparte~ 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Dei, c-me terminar o ra· 
ciocinio. 

Então, pergunto, ê o que desejo suber du tribuna; pura onde vi10 esse~ 
bilhões ganhos às cust:ts do rlantador de cunu. empobrecido, c:sse lucro ab
surdo, gunho 11~ custas do usineiro quase que falido? 

Hú poucos meses, os usineiros de A lagoas levaram as chuves das usinas 
:10 Governador, demonstrando que nào tinham condições de continuar u 
trubnlhur dentro dcssu rculidade nucionul. 

E justo que os usineiros entreguem os chaves das usinus- c: algumus 
u~inas vêm de pui ruru ntho, num trnbulho tradicional, de duzentos anos
por4l1e estão lts port:1s da rulna, quando cnda litro de úlcool cstft proporcio· 
nanUo ao Governo um lucro liquido de Cr~ 3,JU'1 

~eh o que o sacrifício do usineiro, do plunll.ldor de cu nu i: ingente, mus o 
lucro Un Governa i:. c:m função disso, absurdo, ustronllmico c nt'to tem con
dições de ser. E, Llind:l mais, que ninguém subc puru onde estão sendo c<umli· 
tado'i tantos hilhUes, porque a son111 de empréstimo no exterior, u cudu se· 
man~t. é nwim. 

Sabe\'. Ex• que ll MinbtTll da Fazenda che~ou avora du e).teriur, lHHic 
.~·,iJlllU v:1ri11~ rmpri:~tiPHl~ IHHlllut;d de 77~ 1nilht,c, de dúl:trc,, Sahc V. E.\' 
qnc 11 ~ltni,trtl f)clfirn Sc!lu c'IC\C rh''- ht;nlu~ Lln'tl!u~ atrit~ de dinhc.lru, 
qlll' t1 l'rl'fl'il!l dr! R111 1k .líltll'irt~ l'l'lll dl' !.'1 11:1 •,t'111;111<1 pa~~ad;t, 1l1ll.k L'1lll!'>l'· 
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FUiu dinheiro, que o Governador do Estado do Rio de: Janeiro tem autori
;wçUo pllnl conseguir mais 200 milhões de dólares emprestudos, que u Go
verno da B<thiu está conseguindo empréstimos, já autorizado pt:la Asscm
bléia legisl:ttiva, de muitos milhões de dólares. 

Oru, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso suher pura ondt: e~tú ~en
do cun11liluda u capitalização do!l recursos sociais deste País, porque o povo 
não deixou de pagar. Minha prcocupuçl'to é u de que essa somu de emprésti
mos nUa tem motivo de ser, ainda mais que alguns foram contraídos pilra a 
construçiío de obrus faraónicas, com despesas rcotlmcntc dcsncccssflritt~. 
Preocupo-me com lal situação e, 11crcdito, toda a Cnsa. 

Leio neste discurso que liz cm 1977: 

"Com o objetivo de economizar um milhão de litros de gasolin:t 
;llé o final deste: an~ (6 milhões de cruzeiros), a TELESP jú instalou 
c vai inilugurar amanhã, às lU horils, cm um de seus postos
garagem, na rua França Pinto, as primeirus hombus para ubustcci· 
menta de seus veiculas movidos 11 álcool. 

Atê outubro deste ano, todos os Volkswagcn da frota da cm
presa (4UU), que é hoje composta de 1.573 veículos, tcr;1o scus mo
tores reguhtdos para serem movidos a álcool. O plano dil TELESP, 
u médio prazo, é abandonar definitivamente a gasOlina. Para tanto, 
já estú sendo estudada a possibilidade de inslitl<Jçi1o de novils bom
bas para o abastecimento de: álcool cm outros postos-garagem." 

Isso foi dito em maio de 1977. Há mais de dois unos. Então, há que se 
perguntar: quanto representa a dirc:rença do álcool para a gasolina de IC)77 
paru hoje'! E a dircrença do rccurso canalizado cxtraordinariamc:nu: pun1 os 
corres rúblicos, que são recursos extras, pura onde estão sendo canaliwdos'? 

E o problema, Scn11dor José lins, do nosso dinheiro. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Scnodor.já que V. Ex• cit" 
meu nome, peço que me conceda, novamente, um aparle. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois nào, Senudor. logo 
que conclua o meu raciocínio. V. Ex• sabe que o volume de dinheiro de que 
o Governo dispõe: aumentil 11 cada ano porque os impostos são cobrildos ud 
I'U/orem. Num país cm que a inflação vai a !OU%, o imposto i: cobrado ud ru· 
lort•m, então, o orç11mcnto da República pode dobrar, naturalmente. V. Ex• 
compreende, um automóvel paga 49% de tributo; c se esse automóvel, num 
uno, subiu IUO%, então, duplicou o tributo. Se duplicou o tributo, duplicou ~~ 
n:ceita do Pais. Então, <.1 nossa receita, em alguns unos, llté: superavitáriu, é 
cm funçito dil inflação c dos impostos que são cobrados ad l'alorem. Assim, 
estamos com muito dinheiro, com muitas dividas, com mui til innuc;i'10, e sem 
rentabilidade nenhuma. O nosso organismo social i: uma coisa terrível. E o 
nosso problema, V. Ex• veja o seguinte, o rico brasileiro que ni10 se ligou às 
multinacionais ou ao mercado linancciro. ele tem patrimôniil c dividas; ele se 
dcscapitaliwu. 

A nossa clusse m~dia, 80%, cst~ asnxiada- o carro ê: da fimmccir.t, ;.t 
casa é do BNH, só para falar d:1 classe média, aslixiadt•! O c~rro sofrendo ju
ros de 60,70%, ao uno, e a casa comprada ao BNH nunca menos de 53% de 
juros, ao :mo, porque se os juros são de 16%, quando jogn a corre cito mone
túria 37%, corrcçào muis juros, somam 53% incidindo sobre aquela dividu d:t 
casa própria. 

Senador José Lins, a situação social é essa; o rico descapitalizado com 
J'l~llrimõnio e dividu; o médio endivid<~do, a casa do BNH, oc~mo d:.llinun
ceira; e, o assnluriado, passando rome, porque quem vive dc sulúrio neste 
Jlais cstá passando romc. Li, •mteontcm, que: os sulários dos diretort:5 du TE· 
L ERRAS- sulário mais gr<~tificilçilo- atingem u um milh~o e 500 mil cru
lciros, ror uno. Os dirctores du TELEBRÃS, repito, gunham por uno. entre 
s<~lúrio c grutilicuçào, um milhilo e SOU mil cruzeiros. 

Scnudor José Lins, Silbe V, Ex•, quantos anos precisa o opcr(~rio d:.1 mi· 
nhu tcrru pura gunhur um milhào c 500 mil cruzciros'! Eles precisam dcquuse 
IUllunos! 

Eles precisam trubulhur IOU unos para ganhur o que gunh<~ um Dirctor 
da TELEBRÀS, cm um ano, cmpresu que cobra lelc:fones c:.1da dia mais c<l· 
ros, tào euros que m01is de 90% du clusse médiu brusilcin.1 estilo usitndo ca· 
dc:.tllo no telefone:, porque não podem mais pugur as contus dos tclc:fmlc:S. E 
o pobre hrusilciro, o ussaluriudo, não tem telcrone. 

Estu, infclilrncnte, a reulidude du Nuçào, cm termos sociuis. Em termos 
púhlicos os Municípios empobrc:cidos, os Estudos endividudos c o Pais Jc
vcndu urnu fortunu ustronõmicu no exterior. 

O Sr, Lcllc Chuve~ (MDB- PR)- Jlc:rmite V, E.~• um aparte'? 

O SR AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com omuior pra;cr. nohrc 
"ienut..lor l.eitc Clmvc:~. 

O Sr. lclre Chaves (MDB- PR)- Nobre Senador Agcnor rvtariu, •• 
Casu cnngratul11·sc com V, Ex', por m<~is uma vez, truzcr ao Senado este ll~· 
~unto que é de grande importúnciu n11cional. Vejo que: V. Ex' tem tempo c, 
t;llvc1. me alnngussc um pouco pum destac<~r três pontos. No que diz respei
to ü quc~tào dit dcrusagcm t..lc preço pago ao produtor de álcool c 110 Yi.dor 
que u Govcrno coloca no mercado, esta renlidude tem seqUência cm outro'i 
setorcs: no próprio café, a dcrilsilgcm é maior aindil, O Governo está venden
do, no exterior, o café a 250 dólares o saco que a CrS 33,00 o dólar dá uma im· 
pnrtúncia de C r.\ 8.250,00 c paga 110 l:tvrador cm torno de C r~ 2.5lllJ,OlJ, En
tão, nu lavouril ~tá havendo o seguinte: se a indústriil tivesse que: vender 
seus produtos, hoje, ao preço de dois anos atrás, não havcriu firma que não 
ralisse. Entrc:tunto, os luvrildores, no Puis, estão vendendo seus produtos a 
preços de dois ou três ii nos atrás. Nobre Senador. por outro lado, a questão 
do álcool é de rc:leváncia, a meu ver, porque o Governo quer disciplinar u 
produçito do álcool da mesma forma que procede cm relação b gasolina, in
clusive lhe controlando 11 produção, Não há fundamento para isso. Nu quc:s~ 
tito do petróleo há um11 ralào, porque nós importamos, nós milndamos divi
s:ts; é normal que haj:t um controle d11 produção, mas no úlcool não; pclo 
contrário. O incent'tvo deve ser m"ior. Hoje, há lavradorcs que tl:m con
diçõcs de, inclusive, funcionar suas razendas cm Mato Grosso ou no Ama:io:o· 
nas, coin base cm álcool produlindo na própria terra c têm receio de que 
huja rroibiçào, porque uma portaria restringe esse uso. Mas, quero diler li 
V, Ex• que, legalmente, o Governo assim não pode proceder. porque em·se 
trutando de um combustível natural, nacional, cm que o interesse do Pais é 
uumentar us su;ts rentes de produção, não há limituçào nem restrição paru Üo· 
so. O produtor de Mato Grosso, que ontem tirilva lenha paru acillnar c:tldci
r:ts, ele pode: rroduzir o illcool c utilizá-lo sem limitação nenhum<~.. Como ele 
ntio precisava de autorilólçào paru n azeite e ncm puru a lenha, muito menos 
paril o álcool, entendemos que: a distribuição do álcool deve sc:r da PE
TROBRAS c não hú ralào paru que as distribuidoras estrangeiras venham 
penetrar nesse mercado, Elas cntrarum, antes, no merc<~.do do petróleo por· 
que nós nào tínhamos um monopólio e nem cstrutum; hoje a PETROBRÀS 
está apllt p:tra i~so. Não tem sentido que css11s firmas estrangeiras distribui
doms, que já desnecessariamente estão atuando neste setor, venhõ!m também 
a particirar nil distribuição do úlcool - nós cntendcmos q uc: essa distri· 
buiçào exclusiva dcvc: se: r da PETROBRÀS. Quanto ao mais, digo a V. EX' 
que o P..tís está convencido de que: a única alternativ<~, hoje,~ realmente o ál
cool. Vivemos longamente num11 derasagem histórica: quundo o mundo us;~
vu CllrVilo, nós usf!Vamos lcnha: qu<~ndo o mundo passou a usar a gusolin;~, 
nós rass;unos ii us11r o carvão; quando chegamos 01 usar ii g<~solin<~, o mundo 
jú us:tv:t o urânio c a hidrclétrica, Entilo, desta vez, ii nossa alternativa i: cssa: 
usm r antes rcnovilvcis. Só o Br<~sil tem potencial pura satisruzcr ils suus nc:
cessid:tdc:s c utcnder grande parte das necessidades do mundo, com o úlcool. 
Lembru-mc, em 1974, quanrlo estive numa dils refinarias m:tis modcrnus da 
Europ:1, Plocst, nu Roménia, e perguntava a um daquelcs técnicos St)brc: o úl
cool, cle disse: o Brasil está fazendo loucura bú muito tempo. O Brasil dcv.:
riu cstur u:-.otndo úh.:oúl há muito tempo. Se nós U!'iilffiO~ o petróleo é rorquc: 
nUa temos outm altcrn:llivu. Os Srs. têm condições de sat_jsraler o seu consu· 
mo com essa fonte de cncrgia e atender o mundo e não erttendc:mus por que 
os Srs., a desrcito disso, cstUo import:mdo petróleo do exterior. Por tudo is
so, o discurso de V. Ex• é de grande oportunidade, e o tema álcool. dcntrt: 
todos, no País, ii meu ver, í: o mais importante:. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigudo. Sen.,dor 
leite Chl!vcs. V, E."<' re:tlmcnte dú um colorido todo especiul ao meu pro· 
nunciumcnto. 

Mus, Sr. Prcsidcnte, Srs. Scnadorcs,lia·se no Corrt•io Bra:i/i~:II.H', dt: :!I 
de mui o de I 977: 

Nova Refinaria 

Rio- O Prcsidente Ernesto Gciscl inuuguru dia ~7. a Relina· 
ri:t Presidcnte Getúlio V<~rgas- REPAR,Iocalizudn no Municirio 
de Aruucúriu, Parunl1. A mais nova unidade: industri:~l du llE. 
TROBRÀS poder{! processar 20 mil mctros cúbicos dif~rios de pc· 
tróleo (20 milhões de litros), produzindo os diversos tipos e derinl· 
dos dcstinudos uos merendas do P:mtnÍI c Suntu Cutnrinu. 

Rcpresentundo investimento de Cr\ 3 hilhàes, HOO milhõc~. 
Jns qullis H5% cm mocdu nacional, 11 REPAR ocupa o quurtolu~ur 
c:rn cupacidadc de rclimu;ão, dentre us nove entidades industriai~ Ua 
PETROURAS. Trinta por cento de suu rroduçiio ~.:omtituenl eXCC· 
tlcntcs du consumo re~ionulltUe scri\o cscol!tlos pura atender •• nc
ce~~iduJc:s de outrus Regiões do P<IÍs, ou. c:vc:ntualrncntc, paru c.\· 
porw~:10. 
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A Reli na ria, cuju construção começou cm murço de 1Q7J, teve 
por lim acompanhnr o crescimento du demanda de derivudos de 
petróleo na região geoeconümicu dos Estados do Paranú c Santa 
Catarina, abastecidos :Interiormente por um sistt:ma misto, para o 
qual contrihui:tm parte das produções das rcflnarhts Alberto Pus· 
qualini (RS), Duque de C:udas (RJ), Presidente Bernardes c Pauli· 
nia (SP). 

Pam suprimento de petróleo foi construido um oleoduto com 
120 km de cxtensào,Jigando o terminal de São Francisco do Sul 
(SC) à REPA R. O escoamento da produção é feito através de um 
sistcma interligado, cm regime de poO/ entre as companhias distri
buidoras. Sua base de provimento, localizada em frente às insta
lações da Rennari:t, ~composta por um parque de tanques com ca· 
pacidade de 20 mil metros cúbicos (202 milhões de litros), e cs· 
tações de carregamento rodoviário c ferroviário. 

Desejo, antes de concluir o meu pronunciamento, cobrar da Liderança 
da ARENA a situaçüo atual da refinaria Presidente Getúlio Vargas. Cobrar 
da Lidórança da ARENA o lucro auferido nos anos de 1977, 1978 c 1979, da 
diferença do preço do álcool pago ao produtor pelo preço do álcool vendido 
tto consumidor de automóvel. Acho que estou no meu direito, como rcpre
senlUnte do povo c du Naçào, de querer cobrar esses dados ... 

O Sr. Mauro Bene•lde!l (MDB- CE)- V. Ex• permite um aparte'! 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• permite um aparte, nobre 
Senador'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... pois com esses dudos, 
em mãos, poderei fazer uma avaliação dos bilhões de cruzeiros que estão 
sendo lucrados por aqueles que vendem o álcool a dez cruzeiros e vinte cen· 
ta vos o litro, comprando o mesmo álcool à razão de seis cruzeiros e setenta e 
dois centavos. Os três cruzeiros e trinta centavos de lucro cm cada litro de 
úlcool. creio que estou no meu direito de cobrar para que a Liderança da 
ARENA cobre do Governo e possamos ter, antes de concluído este primcim 
semestre de trabalho do Senado, um demonstrativo das contas dos lucros au
feridos por essa transação. 

Concedo o aparte ao Senador Mauro Bcncvides, c logo após ouvirei o 
Senador José Lins. 

O Sr. Mauro Ben,.ldes (MDB- CE)- Veja nobre Senador Agcnor 
Maria, V. Ex• para obter esses dados terá que fazer a soliticação à ARENA. 
isto porque nem o Senado tem aquela força para exercitar o seu poder de fls· 
c:llizaçào, e obter os dados quc V. Ex• necessita, nem pode, através daquela 
sistemútica tradicional do pedido de informações, reclamar esses dados ao 
Poder Executivo, porque: a norma constitucional é restritiva. O pedido de in· 
formações só é admitido sobre: matéria em trâmite, ou sujeita à tisculização 
do Congresso. Veja V, Ex• como é limitada a açào de um Senador daRe
pública. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Mauro Bencvidcs, 
v. Ex• reo1lmente não só ilustra o meu pronunciamento, como adverte esta 
Casa para seus reais objetivos e pura a sua grande responsabilidude, porque 
os Poderes de uma República que se diz democrata, tem seu ostentamento 
b~sico na representação popular, no Poder Legislativo, no Poder Judiciúrio. 
E o Poder Exc:cutivo está na obrigução moral, c não só mo rui, pública, c nt'to 
só pública, mas legal, de prestar contas do dinheiro do povo. 

O Sr. Mauro Ben.,ldcs (MDB- CE)- Nobre Scnudor Agcnor Maria, 
V. Ex• me permite um aparte? E apenas um minuto. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito pm.cr. 

O Sr. Mauro Benevldcs (MDB- CE)- Veja V. Ex• que, no uno passa· 
do, o nobre Senador lt:lmar Frunco desejou saber o montuntc du dívidn ex· 
terna do Puís. Ingressou com pedido de informações ii Mesa e lamentuvcl· 
mente, contra o meu voto, se mgou a solicitação do eminente rcpresenlnntc 
de Minas Gemis. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, nobre Se· 
n:1dor Mauro Benevidcs. 

Antes de conceder l) :tpurtc ao nobre Senudor José Uns. devo di ler o sc
guinte:jú disse uma vez, dest:t trihunu, que sou homem do M LJll. Mns actmu 
do meu P:trtidu cstú o meu Pufs; ucimu dus minhas convicçàc:s politicas estll u 
N11çào. 

Eu n;)o posso, paru ser ugrad{tvel ao Governo, puru ser ugrudltvcl a ui· 
~-tum Ministro, pura ser ugrud{lvc\ no Poder Executivo, dcixur de cobrar aqui· 
lo que preciso para prcstur contm :10 rovo. 

O Scnudor Mauro Bcncvidc:s disse muito bem. Oru, se nlio estou obrig:t
dn H prest:lr cont:ts do dinheiro que c:stou aplicando, o Poder Legislativo terú 
de se acocorar c pedir, por f~tvor, que ·su:l Exceli:ncia diga como uplicou es~e 
tlinhciro d;t melhor maneira que lhe convier. 

Ent~to. quul o poder que ternos nós do Legislativo? Nós que temos de: 
prc:st:tr contus oto povo, quul o poder que temos de fisculizaçào paru, fisc:lli
lando, conheccr os meandros, os melindres da uplicuçlto do dinheiro públi· 
c o'! 

Semtdor José Lins, posso afirmar u V. Ex• que meu pronunciamento 
nào é: de um homem do M D B; é de um brasileiro que está preocupado com a 
situ:H;ào interna do Pais; i: de um brasileiro que está preocupudo com a cor
rupção que cresce nesta Nação;~ de um brasileiro que cst!t preocup:tdo com 
as distorções sociais, que está preocupado com aqueles que, trabalhando, :~r
rostam todas as dificuldades e, mesmo trabalhando, rmssam fome. 

Meu desejo i: alertar ao novo·Presidc:nte da República, u Su:t Exceli:nci<t 
que assumiu agora, par:t que: arregace as mangas c procure conter essa onda 
avassaladora de ambição que se apossa do Pais. Porque se o Governo que 
agom assumiu não contiver a onda de ambição que avassala este Pais, não 
sei para onde vamos ser urrastados, porque posso afirmar que o grande 
problema do País está nas distorções, e 90% delas são frutos da corrupç;)o e 
da ambição. 

Com o maior prazer, ouço o Senador José Lins. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Agenor Maria, V. 
Ex• fez algumas perguntas, mas parece-me que está mais interessado cm acu
sur do que propriurnente ouvir as respostas. Acho oportuno dur algumas in· 
formações a V, Ex•, porque essas questões são muito imporluntes. E jfl que 
V. Ex• tem realmente vontade de acertar, tem de ter a informaçüo complet:1 e 
corretu sobre o fato. O problema relacionado com a Refinaria Getúlio V ar· 
gas. Todos sabemos que a Refinaria passou umu crise muito difícil e que no 
momento c:stú praticamente dcsativuda, mas agora se estuda a reativaçào da 
Refinaria com os objetivos que mais lhe convier. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Foi inaugurada cm JQ71. 
Há mais de 2 anos. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Exatamente. Quanto ao problema 
do custo do álcool, V. Ex• há de convir que há dois problemas. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador José Lins, seja 
pr[llico, pelo amor de Deus! 

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- Permite V, Ex•'! 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Pelo amor de Deus, seja 
prillico. O produtor estí1 vendendo a seis cruzeiros e setenta e dois centuvos c 
o Governo estí1 revc:ndendo a dez cruzeiros e vinte centavos. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Tenho a impressão de que V. E'' 
nào quer ouvir o que vou .dizer. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Parece que V. Ex• tem vo. 
c:~çt'to para tirar espirita. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V, Ex• tem medo quccu diga alga· 
ma coisu aqui que niio lhe agrade'! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Absolutamente. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Então, por favor, dê· me oportuni· 
dudc de lhe responder. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois ni10. 

O Sr. José Llns (AR ENA - CE) - O futo, Senador, é que hú dois 
problcmus. Um é o preço do cu~to do álcool pum o produtor, qu:tnto o Go· 
vcrno cstú pugundo :to produtor. Esse preço, é cluro, tem de ser justo, mus 
ele dcpcntle do momento, depende du parid:tde do uçúcar, que tumhém de· 
pende do preço internacional. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Senador José Lius, sú um 
minuto. Se ficarmos no Brusil nu dependi:nciu da puridade do comércio in· 
tcrnacimml, que nào depende de nós, porque os cordéis das bolsus de vulorc~ 
nfto dependem de nós, janwis vamos conseguir fazer alguma coisu neste Pu is. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Scnudor, V, Ex• sahe qne hnuvc 
umu ocasifto, hú menos de cinco anos- cu estuvu nu SUDENE- (JUUndo ll 

uçl1car ;tlcunçou no mercado intcrnmionul muis de doh mil cruteiroo,; pllr SU· 

ca. E V. Ex• me dizugora, com toda :1 ruzào, que o açúcar cst{t custando me· 
lhls de .lllll crutcirns no mcrc:tdo externo. Estu osciluçào obriga o Governo 11 

cstahclcccr um preço médio par:t rodcr prntegcr com o ~uhsidio tirado do 
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aç(tcar 1111~ épocw, J:ts vacas gordas, c ajudft-ln n11s épnc;ts das v:tcas magras, 
c itlém Un mais c~lllstituir um programa Uc incentivo par11 nH:Ihuriíl da pro
dutiviJade. Primeiramente posso di1cr a V. Ex• que h{t um preço pap1' ao 
produtor, c dcvc scr justo; c scgundo, hú um preço de vcnd:t do :'dcool ao 
consumidor que é maior, evidentemente, do que esse pn.ço pck qu:tl <.t 
PETROBRAS compra' ao produtor. Ess:t diferença é utili1ad:t como recurso 
interno do Pais pma ajudar a import:u;ào do petróleo, porque nrto vamos po
der pagm petróleo com poupança de nin~wém ltt de for:t. 

O SR. AGE!IIOR MARIA IMDB- RN)- Anlcs pagav:~ com quC'.' 
Antes do úlcool, :t diferença cm paga com qué'! 

O Sr, José Uns.(ARENA- CE)- Antes o petróleo cr:t mais har:ttn 
que o :u;úc:tr. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Comcç:~mos a adicionar iii· 
enol it g;:tsolin;;t cm julho de 77. 

O Sr. Jnsé Lins (ARENA- CE)- E claro. Depois que o petróleo se 
tornou mais caro, nobre Senador! 

O SR. ,\GENOR MARIA (MDB- RN)- A g:~solin:1 suhiu cm 74. A 
crise vem de 1973. Desejo que V. Ex• consiga de quem de direito o montante 
do lucro. 

O Sr, José Lins (A R EN A -CE) - V. Ex• dcveriu pcrguntur qu<.tnto o 
Governo estú uplicundo de voltu, no plano de produção. Se é mais ou se é 
menos do que cstú arrec:tdi.tndo com essa difcrcnçu, E muito mais, nobre Se
nador. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Scn:~dor José Lins, o Gn· 
verno v;ti cntn:gar u V, Ex• um mapa do lucro que ele \'Cm tendo com u úl
~.:uol :u.Jicion:Jdo na g:tsolinu. 

O Sr. José J.ins (ARENA- CE)- Ess:~ :tv:~liaçito cu fuça de c:~bcça, 
nobre Senador. 

O SR. AGF.NOR MARIA IMDB- RN)- Nuo! Eu nf11> yucrn n:~da 
de cubcç:.t nàn, cu quero é oficiulmentc. 

O Sr. José Lin.s (ARENA- CE)- Nós nito incorpor:tmos !t g:.tsolin<.t 
mais do que: trCs bilhões de litros: 

O SR. AGENOR MARIA IMDB- RNI- Quero um:1 conta olici:il, 
quero suher o lucro que o Governo estú tendo, vendendo o úlcool :t dc1 cru· 
;ciros c vinte centavos. 

O Sr. Jo!IC! l.ins (ARENA- CE)- Nào hit problcm:.t nisso. Esse nú· 
mero cst{t publicado, inclusive, na mensagem do Sr. Ministro d<.t lndústri:.1 c 
do Comércio ao Presidente da Rcpúhlicu, sobre :1 complemc:ntuçrto do Plann 
do Alcool. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN- Goswri:1 d' sahcr por 'Iuc 
esta rcfinariu Getúlio V:.trgus, inuugumd:.t a 27 de m:tio, :tté hoje nito cstú 
corrcspnndendLl :to que se dizia quando foi tomado dinheiro cmprcstallo, li't 
no exterior, par:t conclui-lu'! 

Scn:tdor José Uns, posso afirmur a V, Ex•: acredito que este pronunci:l· 
mc:nto tem como ohjc:tivo csclurcccr o atual Governo que ele, na rc:.tlill:.tdc, 
precisa :trrc~mçar as m:tngas, Primeiro, ver qunis sào as priorido.1dcs nc~h: 
P11is. pofl1ue temos umas mil prioridades, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• permite'! V. Ex• falou, uqui, 
inclusive, :tcusuu até Jc corrupção, Era muito melhor que V. Ex• citussc u 
~.:orrurun. Assim, V. E.x• c:st:triu ajudando melhor o Governo. 

O SR. ,\GF.NOR MARIA IMDB- RNI- A h! Eu cilo. Em qual ctm>· 
p1l V. E.\• quer 4ue cu cite :.t corrupção'! No campo económicLl, pl1litico ou 
~ocial'.' 

No politico, é 11 biõnico nesta ÜISlt, que é uma corrupçilo, porlJUe csttt 
Casa é um Puder independente c na horo.t cm que o Excculivo é quem no
meia, acahtiU a indcpendéncia do Poder Legislativo. A resposta d:t cor
rupçrto nn carnpl1 plllitico é csli.t; é o biônico scnt:tdo nesta Cas:t. 

O Sr. Jusé Uns (ARENA- CE)- Fic:t tt escolha de V. 1:).~ 

O SR, I'RESU>E~TE (Gabriel Hermes) {fa~cndo 'nar a ~.:ampainha.) 
- Lcrnhro <.tn nobre Sr. Senador que o ~cu tcmpn estú e .. goJ;tdtl. 

O SR. AGE:".'OR ~tARJA (M DB- RN)- Vou concluir, Sr. Presit.Jcn· 
I e. 

A Cllrrupçtto, no campo pulitku, é o biünico. A corrupçf10, no campo 
ecnnórnico, é o financeiro sobrepont.Jo-sc :to lucro do trabalho. 1: ;t Cllr· 

rup~·fw nu campo social é um cidadtto, que tem o cstômapo do tam<.tnhn do 
outro, ganhm 5W vezes m<.tis do que aquele. E um. com o salúrio de J.(*t cru
;eiros, tr<.tbalhandn X horas; c outro, com o s:tl{trio de 21!11 a J(JtJ mil cru1ciro., 
pnr mê'i. Silo os J tipos de corrupçito que indico :w Senado Federal. 1·. po'"' 

. :.tlirnwr ;, C:tsa, nest:t oportunidudc: ou se coíbe, ou se termina com ;ts di~· 
torçih!s c se cnfrcn\i.l u rc<tlid:tde nucionul, tendo cm vist;.J o interesse tla Pú
triu c da :"\l:lçfto, ou nito saberei dizer :tonde vumos rurar. 

Muito obrig:.tdo, Sr. Presidente. (Muito bem! Pulmus.) 

O SR, PRESIDENTE (Gitbric:l Hermes)- Concedo :t palavr;~ ;tu nobre 
Senador ft;mmr Franco. 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncit~ o soguinlc di>cUr· 
so. Sem rcvis:io do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Scnudorcs: 

A indu ontem. num:t reunião d:1 Banc:~da do nosso Partido no Senado 
Federal, cu ouvia uma explanação do nobre Sr. Senador Teotónio Vilela, 
qu:tndo S. Ex• lc:mhr:tva, através de sua pcrcgrinuçrto por este Brasil. que ~c 
ouve falar cm :tnistio.t c eleições dirc:tas. E o povo pass:t a acrcdili.ir, achando 
4uc re:ilmcntc a anistia vem c que realmente vamos ter eleições direw .... 

Em rclaç:io, por exemplo, às eleições dircta~. sistcmatic;.tmentc, o P:trti
do do Governo vem negando cssus eleições dirct~s. Aind:1 ontem, l:tmcnt:t· 
vclmcnte, por l'ulta de qwmun, o Congresso Nacional deixou de :tpreci<.tr a 
rc:prc:scntaç:io politic:t puru a Capiti.tl Federal. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PAJ- Pcrmite-mc V. Ex• um apnr· 
te'! (:.tsscntimcnto do orador)- Desculpe intc:rrompé·lo no inicio do seu dis
curso, mas gostaria de fazer umt~ cofocaçilo que c:stit sendo distorcida. de cer
t:.t nwncim. Acusa-se a AREr"'A de nàtJ dar quomm, inclusive, para avo· 
t:tç:io dit emenda. Mas a emenda não é d:t ARENA. A cmcndu é doM DB. é 
de interesse politico du MDB. O MDB é que dc:vcri:t d:tr quorum para vo. 
l<tçào da emenda. O que se verifica, no caso da cmcnd<.t da :mistia, qu~ tahc1 
tcnh:t sido a mais importante emenda uprcscntada pelo MDB, se n[to cstl1U 
equivoc<.tdo, mas é cm tnrno disso, comp:trccentm 16 Senadores. Ontem. 
p<.tr:t discussrao c votaç[lo da cmcnd;,t do nobre Senador Mauro Bcnc\'idcs, 
comparcccr:tm l'l Scn:1dorc:s do MDB. Quer di1.er, não é a :\RENA 4uc tem 
t[Uc do.tr número para :tprovur a emenda; quem tem que dar número é o :Jutor 
di.t emenda. é o partido que :tprcscnt:t a emcnd<.t, Este é quem deve convencer 
c pcrsu<.tdir ns Jcnwis p:tru vot:tr, para :tcrt:scentar :to seu número o quorum 
rll.:ccssilriu pant <.t <tprovi.lçito da emenda. Mas vcrifico que nil emcnd:t Ja 
itnisti:t uparc~.:cro.tnl 16 Senadores do ~1 DB; n:t cmcnJ<.t do Senitdm 1\lauro 
Hcncvidcs otpolreccn.tm 19 Scn••t.Jorcs du MDB. Enti'tn, como acus:.tr-sc a 
1\ REi'\ A de n:'to di! r quorum p:Jr:t aprm·açito dcss:.ts mc:dill:.ts'! 

OSR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- s,nt~dor Alovsio Chave,, 
tenho tlpcnus 15 minutos e pretendo, aind:t, cnfoc:tr :tlguns :tsr~ctos do meu 
pronunciamento cm rc:l:tçàn ;, anistia, mas vou responder :t V. E,• 

V, EX' p:ute de um mciocínio f<:~lso. Quem conwndu, hoje, <.t M:tillfi:t, 
sobretudo no Scnudu Fedcr:tl, cm rcluçào tts cmcnd;:~s constitucion:tis. quan
do c:l:ts si'to de :Jutori:.t de Scnudorcs, é i.l ARENA. Ao MDB ni'to :.tdi;.tntari:t 
l'llmp<.trcccr com seus 26 Senadores. J[t n:ts Comissões Mist:ts, hít o p;trcccr 
sistcm;'1tico de Senadores da ARENA, its vc:/cs, eleitos indirctamcntc, cunw 
foi o caso da rcprcscnt:tçào do Distrito Federal, cujo p:trcccr foi dado pnr 
um Scrwdor indirctu, Entito,jú a Comissão Mista rejcit<.t, upriori, ~IU<ti~Juer 
tcnt:tliva de elciçUcs dirctas. 

O Sr, Mauro Bcnel·ldes {MIJB- CE)- V. E.x• me permite, SenaUor'.1 

(:tsscntimento do or:~dor.) E se os Scn<.tdorc:s doM DB, todos us 2fl, tivc~scm 
cnmparccidn, continuari:t inc.\isti.ndo tJlwrum p<.lra a votuçito. Até mesmo ll 
nobre Senador Gilv:tn Rochu, que se rccuper:t d:tqucl:t mclindrlhil intcr· 
\·cnçàu ciri~r~ica a <.juc se submeteu cm Sàn P:IUio, este\ c lú :tlé :ts l111/C c 
meia, nms cu, iiUillr J11 proposiçi\o, o liberei, s:.thcndo antecip:tJamcntc que a 
Bancada nwjoritúriu :tli ntio c:st:tria, pitra assegurar o rtllomm indi~J'Ien,.;hcl ;, 
\'lHiiÇfHl. 

O SR. ACa:NOR :\1ARIA CM DH- RN)- No campo económico, C o 
financcin1 MJbrcpondo-sc ao lucru do trubnlho. Não há m:tior corrup~·i"ttJ tl11 
que c'ta, Senador Jusé Lins; o homem que trabalha neste País c nito di,p1'H.: 
de capit;tl de giro c qltC depende de c:1rital alheio ptlratrabalhar, estú \.'orrcn
dn n ri,~.·o de perder n que tern trahalhandn, ptlTtJUC a m<.tior rentabilidade 
pre,Ctltemcntc 1111 Bra~il ni'111 é ;1 do t r;Jhallw, é a rentabilidade d11 l'illan~.·~.·irn. 

O SR. I'L\~1AU 1-'RA:'\'CO (~lDB- MG)- b;tl;uncntc, Scnadt'T 
,\laurtl Ucnc\·idcs. V é V. Ex• que, com toda a intcli!!l:nl'i:t, cumtnda a acui· 
dotdc d,t Scn<td11t Ahly'iin Chaves, ele jú quer inverter"' l'tlba-.. ditt:mlu lJlll' 

11 1/l/llf/1/1/ depende du ,\tinmi<.l, ne\\iL Ca~a. 
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Quem dera, se realmente a Minoria, Scn:.1dor Aloysio Chaves, pudcsst.: 
assegumr o quomm; c a Minoria cslÍI sempre presente, Scn:tdor Aloy.~io Cha
ves, 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Deponde d:< Minoriu ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Mus,qucmdera,seu Mi· 
nori:t pudesse ... 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Recomendo ao nobre Se nu
dor Aloysio Chaves falar diante do microfone, por favor, 

O Sr. Aloy•lo Chaves (ARENA- PAi- Na Emenda da Anistia, ao se 
:tpurar u votação, estavam presentes 16 Senadores do partido de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Quem dcru, Senador 
Aloysio Chaves, que a Minoria, nesta Casa e no Congresso N&~cional, pudes
se comandar este País! Por certo, nós já estaria mos hoje com as eleições di re
tas cm todos os níveis. 

.Mas, Sr. Presidente, o assunto que me traz, nestes últimos 15 minutos, é 
o problema da :misti<1. Já me referi a essa peregrinação do grande e valoroso 
Senador Teotónio Vilela. Paira uma preocupação cm relação aos funcio
nários municipuis c estaduais que foram cassados. Fala-se que o Sr. Ministro 
da Justiça pretende ou tem a intenção de enviar ao Congresso Nacional um 
projeto de lei ordinária, concedendo anistia política. 

Antes de entrar no mérito do problema dos runcionários municipais e 
estaduais, Sr. Presidente, eu gostaria, apenas para regislrar mais uma vez nos 
Anais, de lembrar u anistia dada pelo grande c S<IUdoso Presidente Juscelino 
Kubitschek. E no sentido não apenas de registro nos Anais desta Casa, mas 
por certo para uma rcncxão por que o Governo Federal deve estar passando, 
já que há a promessa - e esperamos nós que essa promessa seja comprida 
- de que no dia 27 esse projeto será enviado ao Congresso Nacional. 

Recordo, Sr. Presidente, um dos episódios mais bonitos da nossu his
tória contemporânea, e cito alguns trechos do livro do Presidente Juscelino 
Kubitschek, no seu terceiro volume. Meu caminho para Bra.rt7ia, que diz o 
seguinte, no seu início: 

''Desde que assumira o Governo, trabalhava dezoito horas 
por dia. Um princípio de administração constitui um teste decisivo. 
Toda a nação me observava e <1 imagem que eu rcnetissc, durante 
aquela primeira semana, seria dclinitiva no sentido de compor o 
juízo que de mim iria fazer a opinião pública. No diu li de feverei
ro de 1956, ... " 

Chamo a atenção da Cusa para a da tu: li de fevereiro de 19S6; é um ho· 
mem que havia assumido o Governo em 31 de janeiro de I qs6. 

" ... sendo sábado de carnaval, relirci-me para a Gilvca Peque
na, onde pretendia passar os rcriados cm companhia da fumilia. A 
uma hora, chamar.1m para o ulmoço. Mal havia me assentado à 
mesa, avisaram-me que o general Teixeira lott estava ao telefone c 
desejava me falar com ursência. O Ministro da Guerra!, portem· 
peramento, um homem de poucas palavras. Disse D que desejava c 
desligou. Sua comunicaçilo, porém, era de natureza 11 cuusur preo
cupação. Informou-me que, naquela manhii, alsuns aviões da FAB 
haviam levantado vôo no campo dos Afonsos c tinham partido 
com destino ignorado. Aquele gesto de uns poucos oliciu.is davu u 
entender que havia uma rebclino na Aeronáutica:· 

E segue o Presidente Juscelino Kubitschek, contando, pura busw.:ur. Sr. 
Presidente, cxatamente o 1rccho que acho import<~nle, antes de chegar a sua 
anistia. 

.. Na época, ainda estava muito recente o drama do suicfdio do 
Presidente Getúlio Vargas e muitas pessoas, que não me conhe
ciam, im&~ginuvum que dilicilmente eu sai riu bem do episódio de Ja
careacungu. Quando ordenei as primeiras prisões e vcriliquei que 
minhas ordens não eram cumpridas, chamei ao palúcio os tri:s mi
nistros militares, A reuniilo, convocadu pelo general Nélson de 
Melo, chefe du minha Casa Militar, havia sido murcudu pum us 15 
horus no meu gubincte. Durunte a rc:uniUo com os ministrns Rlili· 
tares, o brigudeiro Alves Sêco. titular du Aeronilutica, fez-me um 
reluto completo do que ocorria nu FAB, revelando u- situuçào de 
cxtrem11 fraqueza em que se encontrava o Governo n•tquelc sctor 
dus Forç:1s Armadas, Em fucc do que ouvi, determinei que clni•; 
:wiõcs decolassem, seguindo u mesma rota do major Vclos1l, u fim 
de que pudes\c ser Jocalizudu ;a husc por ele procurml~. Com sur
prc!ill, llUVi o titulur du Acron(tutica responder-me, muitn com-

trungido, que ni'1o estava cm condições de atender-nu:, porque nin· 
guêm, na FA B, obedcceriu ordern do Governo. Sua atitude dcixnll· 
me perplexo." 

E segue o Presidente Juscelino Kubitschck, contando que depois, então, 
hastantc indignado, chama o Major-Aviador Renato Guu\urt Pereira, seu 
;tjuduntc·de-ordcns, c pergunta se cswva disposto a cumprir llqucla missful c 
com qu:mtos homens poderia contar para acompanhú-lu. 

"0 major Goulart citou imediatamente quutro nomes. Virei· 
me pura o brigadeiro Alves Sêco c lhe disse: ••como vê, através de 
uma simpleli induguçào,jú encontrei cinco peslioo.t~ dispo!iUlS 01 cum
rrir um:t ordem do Governo, e o senhor me ulirmou que ntw ex is· 
ti:t uma só capaz de aceitá-la!" O Ministro da Acron(IUtica cmpali· 
deccu. Mandei chamar o major Goulart, que se cncuntruvn cm ou
tra dependência do palácio, e ordenei-lhe: que se prepar:1ssc p;1n1 
partir no máximo dentro de duas horas." 

Mali, Sr. Presidente, o importante, como reflexão, porque duqui a pou· 
co também vou ler um pequeno depoimento de Octávio Mang&~beiru, como 
rcflcxUo àqueles que, no dia 27, prometem à Nação a anistia. Esperamos, 
nobre Sen01dor Tcotônio Vilela, que essa anistia venha realmente. Agora, cs· 
tão falando que ela virá mais rcstritu, até como indulto. M;as, de quulquer 
form:a, Sr. Presidente, permito-me deixar, nesta tarde, nos Anais do Senado 
Federal, pana que os homens do Governo, sobretudo o Presidente Figueire· 
do, meditem nessa anistia dada pelo ex-Presidente Juscelino K ubitschek, 
quando diz o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO N• 22, DE 19l6 

Concede anistia ;a todos os civis c militares que. di reta ou 
indiretamcntc, se envolveram nos movimentos rcvolucionárim 
ocorridos no País a purtir de lU de novembro de 1955 ati: I v de 
março de 1956. 

Art. I' E concedida anistia, ampla e irrcstrita, a todos os c i· 
vis c militares que dircta ou indirctamente, se envolveram, inclusive 
recusando-se a cumprir ordens de seus superiores nos movimentos 
revolucionários ocorridos no Pais a partir de lU de novembro de 
JQ55 ati: \Y de março de 1956, ficando cm perpétuo silêncio quuis
qucr processos criminais c disciplinares relativos &~os mesmos ratos. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na duta de 
sua publicação, revog&~das as disposições cm contrário. 

Sen•do Federal, 23 de maio de 1956. - Apolôalo Sallts -
Vice-Presidente do Senado Federal. no exercfcio da Presidência. 

Complementa, Sr. Presidente, o grande ex-Presidente Juscelino Kubits· 
chek, no seu livro, com as seguintes pahwras mais uma vez repito, para a me
ditação dos homens do Governo nesta Cusa. 

O Sr. Aloyolo ('ha•fl (ARENA- PA)- Antes de ler as palavras do 
ex-Presidente Juscelino Kuhitschck, permita-me observar, apenas como ca
rátcr histórico. Parece-me extremamente fácil conceder uma anistia ampla c 
irrestrita para o episódio limitado, como o que V. Ext &~caba de narrar, e 
cobrindo um perfodo que não chegava a 12 meses. Agora, o Governo cnfren
UI um problema muito m~tis complexo c mais dificil, sobretudo o problema 
que resultou do terrorismo no Brasil c no mundo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Veja V, E••· Senadm 
Aloysio Chaves, parece que hoje é o nosso dia de nào concordarmos com V. 
~·· Quundo o Prosidente da Rep6blica, eleito pelo povo, recebo do Sr. Mi· 
nistro da AeronÍIUticu a !ieguinte frase: "Que u Forçu Aérea nrtu c~tmi;a cm 
condições de cumprir as ordens emanadus de um Governo legalmente consti
tuído no Pu is", ncho que s6 isso b&~staria pura engrandecer o Presidente Jus· 
cclino Kuhilschek, quando enviou ao Congresso Nucionul esse projctu U..: 
:tnisti:t. E mais :~inda, Senador Aloysio Chuvcs, recordo das sua p:~hwrus, 
p:&ra meditação de V. Ex•s que, no momento, ditam us ordens puru nús: "Ã 
rebelião 11rmada- chamo a utem;ào de V, Ex•, Senador Aloysic.J Chuves, 
puru essas palavras, e foi bom que V. Ex• tivesse apurtcudo, untes liUe cu us 
lesse- cu respondia com clcmênciu." Veja V, Ex•: 

"i\ rebelião urmudu cu rcspondiu com clemência: uos lJUC 

cunspirumm contruu minha posse concediu irrcstrito,perdi'ln: ans 
411e di1i11m que o meu Governo scriu rcvunchistu. replicuvu unis
thmdo indistint:uncntc todos os inimigos." 

Disscm, durunte 11 cumpunhu, que duriu pul c desc:nvu\vimcnttl uu Pais, 
As promcssus do ~.:undiduto huviam começado n ser cumpridas relo !•resi. 
dente. Espcrnmos, Senador Aloysill Clwves, que us promcssm Uu õl1lwl Prc· 
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~illente Jolw Bol[ltist:t Figueiredo sejam wmbém cumrridas como o foram 
relo Sr. Prc~idcntc Juscelino K ubitschck, Mas eu gost:.uiu tamhi:m. Sr. f>rcsi
dcntc, tra~cndo outro fato histórico. pan1 mostrur que mais do que qual· 
quer outro Presidente Ueste Po1i~. tem o Presidente FigucircUo uma alt:l rc~
ponsabilidadc no .rrojeto de anistia que deve enviar ao Cnngr~sso Nacional. 
E reluto, aqui, Sr. Prcsi!.Jcntc- c i: por isto que, às vc;,es, temos que nos re· 
.. orrer aos Anais do Congresso Nacional- u rcuniUo do dia l'l de fev,ereiro 
Ue /946, quando nela discurs:!Vól n gr;mdc c eminente Deputado Octávio 
Mang:1beira, e recebeu o upurte do General Euclides de Figueiredo. Antes, 
di;,ia o Sr. Bernardes Filho: 

O Sr. Bernardes Filho- Onde fui companheiro de V, Ex•, 
vúrias vezes, preso 38 vcze~ cm cinco unos sem nunc:1 ter sido ouvi· 
do! Estive dois anos no exílio, para onde parti em companhia de V. 
Ex• 

O Sr. Vitorino Freire- Devo declarar que, vitima de duas vi o· 
lências, ao tempo do governo do Sr. Artur Bernardes, procurei S. 
Ex' por intermédio do Chefe da Casu Militar, de quem eu era a mi· 
go, c S. Ex• mandou tornar sem efeito, imediatamente, minha pri· 
silo. 

E, uqui, Sr. Presidente, é que é importante destacar, por certo, não pum 
:1 medituçi1o e para a renexão do Senhor Presidente João Buptist<J de Oliveira 
Figueiredo, que há de conhecer esse recho da vida do Sr. José Carlos Paiva. 

O SR. OCTÁ VJO MANGA BEIRA- Tive, cntilo, por com· 
panhc::iro, no mesmo cubículo de sentenciado, esse tipo de grundc 
soldado e grande cidadão que nos honra com a sua companhiu. 
honmndo nesta Assemblê:ia a nobre representação do Distrito Fe· 
dcrJI: 

-c o nome desse homem, Sr. Presidente e Srs. St:nudores: Coronel Eu· 
elides de Fit;ueiredo. A Taquigr:alia pode registrar, nesse instante. (Muito 
bem! Muito bem! Palm:ts.) E o então Deputado Euclides de Figueiredo apc· 
nas respondeu :to gr:tnde D~:put:ldo Oct{IVio Mangabeiru: 

O Sr. Euclides de Figueiredo - Muito obrigado :1 V. Ex• 
Sr. Presidente, se trugo esses fatos uqui, é nu tentativa de sen!iibilil:ar o 

Congresso N:1cional p:.1ra que, recordando esses fatos históricos do nosso 
Rrnsil contem porrmc:o. possu, realmente, ter liberdade de açào em reluçl:ío ao 
rrojcto de anistia que deve chegar ao Congresso Nucionlll no dill 27. 

Mas, mais ainda, também paru lembrar- e me recordo :1qui. quundo 
na discussão da contagem integral do tempo de serviço público c privado, m1 
sessão de 23 de muio de 1975. Veja, Senador Mauro Benevides, u coincidt:n
ci:.l: numu sexta-feira. V. Ex• debatia com o Senador Franco Montoro e o 
Senador José Sarney, quando o Senador Franco Montara, na LiderunçJ, 
r.ropunh:l o seguinte: Desejamos formular um apelo à nobre Bancada da 
Maioria. no sentido de dar a sua <~provação à emenda constitucional que 
manda contar integralmente o tempo de serviço público e privado para os 
servidores federais, estaduais c municipais. 

t por isto que, neste instante, Sr. Presidente, estamos ocupando a tri· 
hum1 tumbt:m para chamur a tltençào daqueles que vilo enviar o projeto de 
ti ·1istia, pum que nho se: esqueçam que hú funcionúrios cstuduuis c municipais 
que foram cassados pc:los utos institucionais e que u lei, que virá ao Congres· 
so Nacional, não pode deixar ao critério das Assembléias Legislativas ou das 
Cflmarus Municipais a reintegração desses funcionários. 

Trut.cndo, pois, já que V, Ex' me chuma a atenção que o meu tempo es· 
tü tcrmin<Jndo, apenas, gostaria de antes de terminar dizer que: esperumos 
que o ohjetivo du anisthl, que é o de pacificar u vida politicu nacionul, c é o 
C•\iUecimento do p:ISS:ldo e não o indulto como se fula, ugom, que isto, 
Sr. Presidente, não será utingido, se ulguns c&IS!iados, no campo municipal c 
no etlmpn estadual, por umu impropried:1dejuridicu, permunccerem de foro1. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, vou terminur. mus BDSturi:l, muis umu 
vc1., ch:~nwndo u :!tenção, sobretudo, com respeito uo Senudor Aloysio Cha· 
ves, V ice-Líder da ARENA, nc:slil Cusn, parn que tiremos do puss:1do :1s 
lkilcs Uevidas, ncsHI fo1lu de Oct{Jvio Mungubciru, quundo recorduva a Sll:l 
prisão o então Coronel Euclides Figueiredo; pura recordar a história, mruvt:s 
Uc Juscelino Kuhitschck. com sua anisti:1 tllllpla c irrestritu: mas, sobretudo, 
Sr. PrcsiJcnte, rum nwis umu ve1., se me permite o Senudo Fedcrul, lemhmr 
:1s suas ral:~vrns: 

"A rcheliào urmndu, cu respondia com clemência; aos que 
L'onspirawm contm u minhu posse, concedi irrestrito perd.:h1; :ws 
que dizitun que o meu Governll seria revunchista, rcplkav;t anis· 
tio1rultl inUistint:1mentc tmltlS os inimigos." 

1: tl ljtle csreramos. Sr. flrcsidcntc, sobretudo do homem lltlt dirige a 
N:u;iw brasileiru, hoje, que teve ltunll seu pui o homem qUt: sofreu, nnqlll'le 
temrn. um re!!irnc arhitrúrin c autoritário. 

Er:t n lJLIC tinha a diter, Sr. Prc.~idente. {Muito hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gahricl Herme.~)- Con~.:t.:do a paluvra uo nobre 
Senador Muuro Bencvidcs. 

O SR, MAURO DENEVIDES (MDB- CE. Para umil comunicilçuo. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Prt.:sidente e Srs. Senadores: 

No debate hú poucu truvudo, entre os eminentes Senudores ltamm 
Franco e Aloysio Chuvcs, houve umu interferência de minha parte, descolo
rindo n:llumlmente o dehatc, quando, en pa.uam, foi referida a votação, an· 
teontc:m, di.! proposta de emcndu constitucion:il que prctendiu eswbe/ecer a 
autonomiu política d:1s Capituis brasileiras. 

L:lmentamos que a Bancuda da Muioria não tcnhu possibilitado u exis
ti:nci:l de qtmrwn J'Hlra a apreciação daquelu matí:ria, que interessu direi:!· 
mente a do1c milhões de brusileiros, aos quais, desde 1966, foi impingida a 
cuhulosu, discriminatória e antidemocrútica sistemútica dos prefeitos no· 
meados. 

Tudo fizemos, Sr. Presidente, para que aquela proposição fosse viahili· 
zada no Congresso Nacional: lutamos, desde o primeiro instante, para 
torná-la realidade, com a supressão no texto constitucional vigorante, de 
uma norma reconhecidamente esdrúxula. 

O Sr. Aloyslo Cha>es (ARENA- PA)- Nobre Senudor Muuro Bcnc
vides, permite V. Ex• uma rápida incursão no seu discurso? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Pois não. 

O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- V, Ex• está cometendo umu 
inlidclidude históricu, porque desde a Constituiçào republicana que :1 regra 
1:1eral tem sido deferir às Constituições dos Estados o disciplinamento ares
peito da eleição ou nomeução de prefeito de Capital. A única Constituiçl:ío 
que, de maneira terminante, di~pôs que seria obrigatoriamente por eleição 
indiret:l a escolha de prefeitos das Capitais foi u Emenda de 1965, como 
V. E.x• conhece, que ainda está em vigor, jú depois da Revoluçilo, Portanto 
nf10 C uma tmdiçào histórica nem do Direito Constitucional. Alí:m do m:.~is 
ess:1 questlio comporta umu série de outras considerações, de ordem polítie:.1 
e administrativu, que não vem ao caso uqui invocur, p<~ra não perturb:.1r o 
pronuncittmcnto de V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDD - CE)- Perfeitamente, nobre 
Sen:.1dor. t\ matéria foi exaustivamente debatida nu Comissito Mista e no 
Plenário. Para que V. Ex• tenha uma idéia dessa tradiçào histórh:a, uqui es
ti'to os eminentes Senudores José Lins e Almir Pinto, do Ceará, que, na tr:t· 
Uiçào constituciomtl ceurensc, espelhada, naturalmente, na Carta Maior do 
Pais, desde 1935, com Raimundo Araripc, uté 1962, com Murilo Borges, fo
r:lm eleitos seis prefeitos na Capit:.~l do Estado. Nào houve nenhuma inter· 
rupçào, exceto durante aquele periodo ditatorial de 1937 a 1945. 

Mas, Sr, Presidente, a minhu presença na tribuna c:ra apenas para dar 
conhecimento {I Cusa da repercussão negativa do comportamento :1dotudo 
pelo Congresso Nacional. que deixou fugir aquela excelente oporturiilfo~dc de 
permitir que tivesse o seu termo aquela norma linear do§ 1~ do tlrl. 15 da 
C:lrlu M:.tior. 

E dcscj:IV:l :1penus, Sr. Presidente, que V, Ex• considerasse parte inte· 
gnmtc do meu discurso o editorial de Folha dt' S. Paulo, sob'o titulo "Liç:10 
de Oportunismo", da edição de hoje, daquele brilhante órgão da imprensa 
hrasileinl. 

Port:1nto, Sr. Presidente, pretendo retornar a lu tu c, juntamente com o 
meu p:1rtido, com os meus companheiros que me cstimulmam nesta lu til, 
prosseguir nessa eaminh:tda para ver se, num futuro bem pró:<imo, consegui· 
remos introduzir na C:1rt:1 Magnu do País uma norma de senlido eminente
mente democrúlico, que possibilite a eleição. pelo voto dircto e secreto, dos 
prefeitos das Capit<li5 hrasileims, 

Eru o que tinhtt :1 dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pulmus.) 

IJOCUMF.NTO A QUF. SF. RF.FF.RF. O SR . .1/,1 L' RO BESI:· 
1'/IJF.S, EM SEU DISCURSO: 

Folha dt• S. Paulo 

LIÇ,\0 J)E OPORTUNISMO 

Era nHiis ou menos previsto que o partido governista apelasse paru umu 
retimda e)ttrutCgic:1 tendo cm vistn t1 votução du emendu Benevidcs no Con· 
grcssll, que previ: n rcstuhc:lccimento du :1utonomia polltica das Ctlpitais dm 
bilut.los com ;.1 eleiçi\o diretu pura prefeito c vice·prefcito. Desde que com· 
pcl'ldtt :1 urna dec]s;'lll, :1 A R E NA te riu de esl:'olhc::r entre o l!Ue t:hnnw de seu~ 
rt·int:ipins c o que t:tmhCm bati:wu de "inoportuno". Vem dui que optou 
p!!la rctir:tda: pretendeu as~irn que li opini~o púhlicu tomasse t:liiiHl coerente 
it nHtnnhr;t lJUe rcdundarú lll) ilrlJUivarncnto da emenda do emet.lchi~ta Uo 
Cearú. r-. ta~ estão t:quivocadL'" o~ g.ovcrnistus: quundt' nndto, a nc~utiva Ue 
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quorum para que o Congresso votasse a emenda deixou cm ubcrto um jugo 
di:hil: t~o débil quanto a falácia de que u clciçito di reta para prefcho pns~:t 
prejudicar :1 :tdministraçito rnunicip:d se o govcrr.ador for udversitrio do che
fe thl E.\ccutivu municipal. 

O jogo arcnista. otliús, nào é nem digno de seus possíveis objetivus c~t r:t
ti:g,kos. t\o fugir literalmente de unw decisão que rcdundari:t, neccssari;~
mentc, n:t rejciçi'to de seu próprio estatuto - que prevê ;1 realizaçi'w de 
clciçi'h:s diret:ls- insistiu o partido governist:.t t~m que o rcst:thclecimcntu 
da:l eleições dirct;ts paru as capit:tis scriu inoportuno. Não é um hom :trg.u
mcnto. Se a conveniência cstú acima dos princípios- c as elciçõc~ di reta~ 
para g,ovcrn:tdor, informa o Líder Jurbas Passarinho, definem um princípio 
arenbt:t- c:ti o princípio c se impõe a oportunidade. Vale dilcr: cm nome 
da oportunidade rcncgu-se o estatuto partidário. Mas se mesmo o princípio 
plldc ser inoportuno. :1 su:.t ncgu~ào intempestiva, desapropriada c até mes
mo inconveniente, é, por sua vez. um oportunismo absolutamente desabrido. 
E n:to c:~hc, ccrwmcntc, discutir com o partido govcrnist:.t o que scju ou nrto 
opllrtuno: a su:1 :1\itudc é cxcmplarmcntc oportunista pam mostrar, na prúti
~.:a, as' diferenças entre oportuno, inoportuno c oportunis.mo. 

Com isso, porém, subtrai-se mais uma vez dus populações d:.ts capitais o 
inalicnitvcl direito de escolher seus próprios prefeitos. Ní.!di.i mais l:.tmcntú
vcl: mas n:td:t mais signinc:uivo também. Sahe agora a opinião púhlicn que o 
partido govcrnist;.t sequer :tssume sua maioria forjada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Scn;~dor G:.tstào MUller. 

O SR. GASTÀO MÜLLER (ARENA- MT. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.)·- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Qu:tndo aqui lí.lmcntci dois fatos ocorridos, com relação a mim c a 
M;.l\o Grosso, foi-me dito que os casos dcvcrií.lm ser tratados no aconchego 
dLlS gubinctcs dos Lideres da ARENA, nesta Cí.!Sí.l, c não serem os fatos leva
dos :1 Plenário, mas não me contenho e venho à tribuna, pois é daqui que se 
deve reclamar. proteswr, lamentar, enlim, desab:.tfar quando está mal enca
minhado um :.tssunto, 

Ainda .:tgura, Sr. Presidcnte c Srs. Sen;Jdon:s, o Banco do Brasil in<tugu
rou um>t agência cm Alta Flon:sta, no di:.t l ~de junho, às ll :OU homs da ma
nhi"!, cm Mato Grosso, 

O Banco do Brí.lsil S/A convidou-me, por intermédio da Vice
Prcsidência, c a data do convite foi DF-23-5-79, c chegou às minh:ts mãos no 
dia l J de junho, ils 11 :UU horas da manhã, Ora, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, lamentí.IVt:lmcnte, isto é :.t verdade, a Dirctoria do Banco do Bmsil não 
cstú ou n~o cstuva interessada cm que os representantes de Muto Grosso es
tivessem presentes a tão significativo uto, 

l\1:tis umu vez, portanto, Sr. Presidente c Srs. Scní.ldores, tenho que l:t
ment:tr outro f>tto desagradável, ou seja, o comportamento du Dirctoria do 
Hanco do Brasil S/A que- repito- não se interessou, de fato, cm contar 
cnm :.1 presença dos represcnt:mtcs do Congresso Nacional, pelo menos, do 
Senado, naquele ato. 

Estava cu cm Cuiabã, desde o dia 30 de maio, c, portanto, se fosse con
vidudo cm tempo hábil, com muito prazer, iria prestigiur o acontecimento de 
alw importância para Mato Grosso c pam Alto Florcstí.l, novo Município 
que surge cm Mato Grosso, e não faz cinco í.lnos que se iniciou a colonização 
d:t :'trcu. 

Ent, talvcl., uma obrig:tçilo minha estar presente, mas interpelado cm 
Cuiubá, no di:.1 lY de junho, por que nUa tinha ido à inaugur:!çi'to da agência 
do B;tnco do Brasil, cm Alto Floresta, declarei: "ni'to fui convidí.ldo". 

Segue cópia do convite formal, frio, convencional, que o Banco doBra
sil S/ A. por intermédio do V ice-Presidente, Sr. Joffre Alves de Curvulho, 
remeteu-me pelo correio, c que consta do seguinte: 

BANCO I)Q BRASIL S.A. 
Diretoria 

O Banco do Brasil S.A., através d:t Vice-Prcsidéncia de Opc
rotçÕL.'S no Pu is, \cm o prazer de convidiir V. Ex• pura u cerimôniu di! 
in;tuguruçào de suu ugência cm Altu Floresta, u rculilur-sc no prú
'imo dia IY de junho, i1s 1\:0U horus. 

Cordi;.tlmcntc. - Joffrc Ahcs de Carvalho, Vicc-Prcsidcntc. 

DF 2J·5· 7'l 

SL' houvt:.\~C ruc.\mo interesse de .~c contur comu prcscnçu do Scnudor de 
~la tu Gro~su ou SenaUorcs c Dcpututlus Fcder:tis, nu rcfcridu inulll_Hirnçttu, 
u~ CiHWitc~ ~criam cntrcgucs, pcssoalmei11c, por um funcionúrio do Banco, 
lltl., GahillL'tC~ Uns sr~. Parlamentares, tendo ui nUa Ulllll nutra fórmula rúpi-

-------------------------
da, rcmctê-lus atr:1vés da :tgênci:t do B:tnco do Bmsil que funciona dentro dü 
Con)!rcssu Nacional. 

PTlllestu c repilo essa desconsidcrw;ào ntlo para comigo nws com :1 rc· 
prc~en\:u;ito mato·grossensc, no meu c:tso, do Sen:1do. 

Era ll <lUC t in!w a dizer. 

O SR. JlRESII>•:NTE(Gahricl Hcrmcs)-Concedo <t p<tlavr;t ao nohre 
Scnador Jarhas Passarinh<l. 

O SR. J,\RBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronunci" o seguinte 
discur~o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De Belém me cheg:u um apelo <~ngusti:tdo, de ccrcu de 5.000 pessous, que 
transliro paru o Ministro da Fí.lzcnda c, pHrticul:trmen\c, parn o emincnlc 
Dr. Carlos Brôtnd~o, Presidente do Banco Central. 

Tmw-se de ocupantes de centenas de casas, no Conjunto P:tnorama-~!. 
Es . ..:ts caSitS aind:1 nào tinham tido su:1 construção acabada, quando faliu a 
construtom. Abandonadas por muilo tempo, serviam de refúgio pí.lra murgi· 
n:tis, m;~conheiros, vadios de tod:t naturcz:1. Aos poucos, familias humilde~ 
\om:tram a iniciativ:J de ocupú-las, pois considerando o deficit de residências 
populurcs í.IS casí.ls surgiam como um presente dos céus, Essas f:.tmílias nitu 
apenas ocuparam as morudias, mas delas trat:.trum, melhoraram-nas, <~fast:t· 
mm dc:kts m deliqUcntcs, praticando destartc um bem i1 comunidade. 

Ninguém, cm non1c d:t massa falida da construtora, jamais tomou um:t 
providénci:t junto aos chumudos "invasores", nome que nito se ajust:t corre
lamente :to cmo, dados os precedentes narrados. 

Agora, perto de 5.000 pessoas cstào amc:.tçadas de despejo, eis que o 
Hanco Central, n:~lumlmcntc tendo recebido cm daçi'to, como pagamento, o 
:tcervo, está promovendo lciltto judicial, ao que naturalmente se seguirú o 
despejo, uma vez que os moradores aluais não têm nivcl salariul que lhes per
mita :t compru, ;, vista, d:ts casas cm que momm. 

H f:tlei, pessoalmente, com o ilustre Presidente do Banco Central, que i: 
sensível, como ser humano, í.IO problema socií.ll, mas reforço tal solicili.lçito 
;~o Sr. Ministro da Fa:t.cndí.l c até mesmo ao Presidente João Figueiredo, 
pura que se encontre uma fórmul:t que pcrmit:.t a munutcnçào dos moradores 
cm suas residências, vindo eles í.l adquirir as cas:.ts nos moldes cm que se prc· 
\cndc, agor:t, fin:mciar moradií.ls populares aos brasileiros dc menor rcnd:t 
familiar 

Conrto numa soluçiio, pois é evidente o alto sentido soci:1l do problcmil, 
r:tlito pela qu:.tl uso a tribun:1 do Senado, que o povo do P:.trú me conferiu, 
pur:t fa1cr o mcu apelo í.linda mais veemente. 

O SR. !'RESIDENTE (Gabriel Hermes)- A Presidôncia convoca ses· 
si1o cxtr:tordinúri:t a reali1ar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, com :1 seguin
te 

ORDEM DO DIA _,_ 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cãmura nY 53, de 197K 

(n~ 4,694/78, na CasJ de origem), de inicí:ltiva do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre doação de lote à Organização das Nações Unidas 
-ONU, pela Comp•nhia lmobiliáriu de Brasllia - TERRACAP, :endo 

PARECERES FAVORÀVEIS, sob n•s 290 u 292, de 1979, das Com is· 
sõcs: 

- de Relações Exteriores; 
- do Distrito Feder1l; e 
- de Finanças. 

-z-
Discussito, cm \urna único, do Projeto de Lei du Citm:mt nY 150, de 

!ll7H (n~" 5.743/78. na Cas:t de origem), de iniciativu do Senhor Presidente 
d:1 Rcpúhlic:t, lJUC inclui no Plano Nucionul tlc Vi:tçào, aprovado peli1 Lei 
1111 5.917, de lO de setembro de l97J, o porto de Tcfé,loculillldo no Municí
pio de Tefé, Est;tJo do t\llllll.onas, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sol> n's 2'lJ c 294, de l<J7<J, <las Comi,. 
~0e~; 

- dl• Trunspur\l's, Cumunlcuçi1cs l' Ohru~ ll1íbllcu~; c 
- dl• Flnunçu". 

O SR. l•nESIDENTE (Ci:~hriel llermc~)- EstÍI encerrada a ~c~~ru1. 
I 1.1'1"/lfll!/w.\"1' (I .1"1'.1".\lio ti.1· /8 hora.\ 1' ~f1 millll/0.\.! 
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ATA DA 103~ SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1979 

I' Sessão Legislativa Ordinária, da 9! Legislatura 
- EXTRAORDINÃRIA -

PRESIDENCIA DO SR. GABRIEL HERMES 

AS /8 HORAS EJO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- Eunice Michilcs- Raimundo Pa· 
rente- Aloysio Chaves -Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alcxan~ 
dre Costa- Henrique de La Rocquc- Albe'rto Silva- Bernardino Viana 
- Helvfdio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Bcncvidcs- Age· 
nor Maria -Jessé Freire-Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbal Jure· 
mu- Marcos Freire- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Tcotônio Vi· 
leia- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga· 
lhãcs- Dirceu Cardoso -João Calmon --Amaral Peixoto - Nelson 
Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Mufilo Badaró- Tan· 
credo Neves - Amaral Furlan - Franco Montara - Lázaro Barboza -
Benedito Canelas- Gastão MUller- Mendes Canale- Pedro Pedrossiun 
-Saldanha Dcrzi - Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves
Evelásio Vieira - Jaison Barreto- Lenoir Vargas - Paulo Brossnrd
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 52 Srs. Senadores. Havenáo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o .reguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 332, DE 1979 
Da Comluio de Redação 

Redaçio Dnal do Projeto de Lei do Senado n• 98, de 1978. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado 
n• 9H, de 1978, que altera o art. 2• da Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, 
que dispõe sobre o Plano de Valorização Econômica du Amazônia. 

Sala da' Comissocs, 22 de junho de 1979.- Adalberto Sena, Presidente 
- Saldanha Derzl, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 332, DE 1979 

Rcdaçio Dnal do Projeto de Lei do Senado n• 98, de 1978, que 
altera o art, :ZO da Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, que dispõe 
sobre o Plano de Valorização Econômlca da Amazônia. 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. I• O art. 2•da Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, que dispoe 
sobre o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, passa a vigorar com 
u seguinte redaÇ'lo: 

''Art. 29 A Amazônia, para os efeitos desta Lc:i, abrangeu re· 
gião compreendida pelos Estados do Acre, Parú, Amazonas e Muto 
Grosso, pelos Territórios Federais do Amupla, R o rui ma c Rondõ· 
niu, e uindn pelns úreas do Estudo de Goiás ao norte do paralelo de 
1611 e do Estudo do Maranhão a oeste do meridiano de 449, 

Pnrlagrufo único, Inclui-se na ttreu da Amazônia ucimu den~ 
nidn todo o território dos municfpios que forem utruvessudos pelo 
purah:lo c meridiano referidos no raput deste urtigo." 

t\rl. 211 Estu Lei entra cm vigor nu data de suu publicação. 
t\rt. Jl' Revogam-seus disposições em contrArio. 

O SR. PR.:SIDI::NTE (Gabriel Hermes)- t\ Prcsidênci:t, nos termos 
do dispnstn no art. 52, inciso I H, do Regimento Interno, designu, pun.1 intc· 
grar a Dclegm;ào Brasileira 11 IX Assembléia Ordinf1ria Uo Parlamento 
Lutlno·Amcricuno, a rc:llilar-st: na cid:~dc do t>.·1éxico, na !<.q~umlu quinte mi 

lln ml:s de julho, u rwhrc Sr. Senador Henrique de La Rm:lJUC. 

O SR. PRESIDENTE (Gt~bricl Hermes)- Sobre a mcsu, requerimcn<o 
que scr[l lido pelo Sr. J9.Secrct[lrio. 

E lido e uprm-ado o uguinte 

REQUERIMENTO N• 214, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispcnsu de 
interstício c prévia distribuição de avulsos pura a redução linal do Projeto de 
lei do Senado n9 CJH, de 1978, que altera o art. 29 da Lei n9 5.173, de 27 de 
outubro de 1966, que dispõe sobre o Plano de Valorizução Econômica da 
Amu:rônio1, a lim de que figure nu Ordem do Dia da sessão seguinte. 

So1la das Sessões, 22 de junho de 1979. - Lázaro Barboza. 

O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em conse<1Uéncia, o projc<o 
u que se refere o requerimento figur.trá na Ordem do Diu da próxima sessào. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, projeto de lei 
que scrú lido pelo Sr. J9~Secretário. 

f! /idf) o Jeguintl' 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 194, DE 1979 

E..Citabelece o teto da pensão atribuída a ex-servidores associados 
do lP(\ e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 t\ pensão aos ex-servidores associados do IPC, sempre subor· 
di nada :10 período de carência, é proporcional ao tempo de serviço prestado 
:t qualquer das Casus do Congresso Nacional como integrantes de seu~ qua· 
dros, à razilo de 1/30 (um trinta avos) por ano de serviço, vedada a contagem 
de tempo cm dobro. 

* J9 O valor da pensão calcular~se-á sobre o vencimento-base do car· 
go ao tdmino do exercício e nunca será superior aos subsídios- purtcs lixa 
e variável - dos Congressistas. 

§ 29 A pensão devida aos ex-servidores, admitidos no IPC a partir da 
vigência da Lei n~' 6.017/73, é proporcional aos anos de contribuição. 

i\rt. 2Y Os valores das pensões já concedidas a ex-servidores. tendo 
ror limite o subsídio~lixo, serão reajustados de acordo com o§ I~' do' artigo 
anterior, a partir de 29 de março de 1979. 

Art. 3Y A pensão por invalidez aos ex~serYidorcs é proporcional ~o 
tempo de serviço ou de contribuição. à razão de I /30 (um· ~rinta avos) por 
uno. 

Par!1grafo único. Ocorrendo a invalidez antes de completadas us pres
UIÇÕc."S de curênciu, fica assegurada pensão mínima correspondente u ~6% 
(vinte c seis por cento) do vencimento-base, 

Art. 4Y A pensão por invalidez, ao contribuinte obrigatório e ao facul
tativo não compreendido no artigo anterior, calcula-se de acordo com o art. 
3• c seus parágrafos da Lei n• 6.497, de 7 de dezembro de 1977. 

Purilgr:1fo único, Ser[! pagu pensão mínima de ~6% {vinte c seis por 
cento) dos subsídios fixo c vuriâvel uo contribuinte que vier u ficar inválido 
untes de complctudu a carência. 

Art. 5Y Esta lei entrará cm vigor nu duta de sua publicação, revogadas 
us disposições cm contrário. 

Justlllcaçilo 

O objctivo do Projeto é o de eliminar disposições contidus nu legislação 
hthicu llol PC, que I imitum :1 pensão de ex-funcionúrios do Congresso, usso~ 
ciudos f;.tcultuti\'os do Instituto, ao valor do subsidio lixo dos Congressistus. 

Por força de tal limitação, vem ocorrendo, desde hú alguns unos, :1 uno
m:lliu de se descontar de numerosos funcionários contribuições que cxccdcm 
ti vulor dO!<. h~.:nt:Jicios, ferindo·J>e O principio b:tsilar du doutrina J'ITevidcn• 
ciúria de que 11 mntrihuiçào paga deve corresponder ao bcne.ficio a rccchcr. 

Curn n Projeto, soludontH\C o prohlcmu limitundo·sc o tch, U:1 pcn~àn a 
.'l:r rccchido1 pnr c:<·funcionúrios ao \'Uillt d:~ pcnsi'io devid:a a c.\· 
Cnngrcssist01s, <ltcndcndo ao princípio constitucional du i.,tlllnnlia. 

S•da das Scssiics, ~~de junhu de I'J71),- lll'nricJill' dt• l.u RUl'tJUl'. 
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LEG/SUÇ'ÃO CITAOA 

LEI N' 6.UI7, DE .11 DE DEZEMBRO DE 197.1 

Altera a legish1çiio do lnsthuto de Prefidência dns Congressistas, 
e dú oulra prcnldência. 

LEI N' 6.497, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977 

AUcra as contribuições e pensões que scriio concedidas uos 
Deputados Fcdtrals c Senadores ptlo Instituto de Prcfidênciu dos 
Con~rcsslsras- IPC. 

Art. 3~> A pensno devida aos ex-Congressistas, :tpós R (oito) :mos de 
cnntr.ibuiçnu, é proporcional aos anos de mandato, nào será inferior :1 :!6% 
(vinte seis por cento), nem superior aos subsídios- parte nxa c v;~ri~tvd
percebidos :to término de seus mandatos. 

* 1~' As pensões nxad:ts neste artigo serào de :!6% (vinte c seis por cento) 
:ms H (oito) :mos e integml aos 35 (trinta c cinco) :.mm de nmndato. 

* 1'' A partir do HY uno, a pensão de 16% (vinte c sds por cento) serú 
:tcresdd:t, por ano dc mandato ou fração superior a 6 ( sds) mcscs, dos se· 
guintcs pcrcentuais: 

- do 9'1 ao 169 ano, mais 2% por ano; 
- do 17Y :10 24~" ano. mais 2,5% por uno: 
- do 151' uo JlJ'.' ano. mais 3% por ano: 
- do 31\' ao JS~" ano, mais 4% por ano, conforme taOcla :mcx:.1. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O projeto lido scrli publica
do c remetido às comissões compclcntcs. 

O SR. I'RF.SIDF.NTF. (Gabriel Hermes) - Passa·sc à 

ORDEM DO DIA 
Irem 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da Cámaru n'' 
5J, dc 197H (nQ 4.6Q4j78, na Casa de origem), dc iniciativa do Se· 
nhor Presidente da República, que dispõe sobre doação de lote ü 
Organizações das Nações Unidas - ONU - pela Companhia 
Imobiliária de Brasilia- TERRACI\P, rendo 

PARECERES FAVORÀ VEIS, sob n's 29U a 2'l2, de 1979, das 
Comissões: 

- de Relações Exterioresj 
- do Distrito federal; c 
- de Finanças. 

Em discussào o projeto, (Pawm,) 
Nr10 huvcndo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrudtt 
Em vottlçào. 
Os Srs. Senadores que o uprovum permaneçam sentados. {P:tusu.) 
Aprovado. 
O projeto vai ii sanção. 

E o seguinre o projt'ln apromdo 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 53, DE 1978 
(n' 4.694·8/78, no Cosa de origem) 

Dt• inidaril·a do Senhor Presidt>nlt• da Reptih/icu 

Dispõe sobre doaçiio de lote à Orgunlzuçiio dus Nações UnldR~ 
-ONU- pela Companhia Imobiliária de Brusiliu- TERRACAP. 

O Congrcs~;o Nacionul decretu: 
Art. I<' A Companhia Imobiliária de Brasilia- TERRACAP -fica 

:tuturinda n dour imóvel i1 Organiz:u;ào das Nuções Unidus- ONU
rmm instulm;ào de suu Rcprescntaçi'lo no Pais. 

Art. 2" Est11 lei entrurá cm vigor na dutu da suu publicuçiio. 
Art. Jl' Revogam-seus disposições cm contrúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gnbriel Hermes)- Irem 2: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du Cúmuru n~> 
15(1, de IIJ7H (n\1 5.743j7H, nu Cusn de: origem), de: iniciutivH do Se-

nhor Prc!'lidcntc.: da República, que inclui no Plano Nacional de 
Viaçrto, aprovado pcl:tlci n~' 5.917, de lO de sctcmhro de: 197), o 
porto de Tcfi::, localiwdo no Municipill de Tcfé, Estudu dn Ama/o· 
n:Js, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, soh n's 29.1 c 29~. de l1171J, das 
Comissões: 

- de TrMnsporres, Comunlcuç(Jcs c Obras 11úhlicMs. '-
- de fim•ncus. 

Em discussão o projeto, (Pausa,) 
Ni'm havendo quem queira discuti-lo, decluro·a cncerradu. 
Em votaçl'to. 
Os Srs. Senadores que o uprovam pcrmaneçum scntlldos. (Pausa.) 
Aprovudo. 
O projeto vai ii sanç1'10. 

E o .H'I.:Uiflll' o prr4t•to apromdo 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 150, DE 197K 
(n' 5.743-B/78, na Casa de origem) 

o,• iniciati~·a do Smhor Presidente tia República 

Inclui no Plano Nacional de Viação, aprmado pela Lei 
n~' 5.917, de lO de setembro de 1973, o Porlo de Teré, localizado no 
Município de Tefé, Estado do Amazonas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]\1 Fica incluído na Relação descritiva dos Portos Marítimos, 

Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de Viação, seçào 4.2 do documcnto 
:1ncxo de que trata o :..trt. \Y da Lei nQ S.QI7, de lll de setembro de 197), o 
Porto de Tcfi:,locali;wdo à margem do Rio Solimões, Municipio de Tcfé, Es· 
t:Jdo do Am:wmas. 

t\rt. 21' Est:l Lei entrará cm vigor na dua de sua publicação, 
Art. JY Revogam-seus disposições cm contrário. 

O SR. I'RESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo que 
tr:llar, vuu encerrar a presente sessão, dcsignando paro1 a ordinúria d:1 ('lrôxi
Dltl segunda-fcim, a seguinte 

ORDEM 00 DIA 

-l-
Discussão, cm turno único, da redaçlio nn:.~l (oferecida pela Comis~l'tu 

de Red:tçào em seu l,arecer nQ 2Q7, de IIJ79), da emenda do Senado :10 Projc· 
to de Lei da Cf1mam n' 6S, de 1976 (nY I.066j7S, na Casa de origem), que 
dispõc sobre cuusa de especial aumento de pena, quanto <1os crimes contra 01 

Administruçl'lo Pública, praticados por ocupantes de cargos cm comissão d:1 
:tdministmçào di reta e indireta, regula ti forma de seu procedimento, e dá ou· 
Iras providi:ncius. 

-2-
Discussão, cm turno único, da redução nnal (oferecida pel;t Comissüo 

de Rcd:tçàll cm seu l,arecer nv 2Q8, de I Q7Q, do Projeto de Lei do SentidO 
nY J4, de 197M, do Senador ltamur Franco, que proíbe aplicações lin:mcc.:i· 
ras, pclus pessous jurídicas de direito público, de recursos obtidos com a li· 
nttlidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse da n:spcctiv:t 
administmçüo. 

-3-
Discussão, cm turno único, da redução nn:~l (oferecida pela Comissão 

de Redução cm seu Parecer nv .332, de I Q7Q), do Projeto de Lei do Scnudo 
n\1 1lK, de 197M, do Senudor Lúzaro Burbozu, alterando o art. 2~" da Lei 
nY 5.173, de 27 de outubro de 1966, que dispõe sobre o PI uno de Vulorizuçitn 
Económica d:1 Amuzônia. 

-4-

Discussão, cm turno único, da reduçào finul (oferccidôi pela Comissão 
de Redução em seu P:trccer n" 299, de 1Q7Q), do Projeto de Lci do Scmtdo 
nY 4H, de IQ79, do Sen:~dor Li1zaro Burbozu, queucresccntu purúgrufo único 
<H' <~rt. ~~~ do DL'I,.'reto nY 24.1 SU, de 20 de abril de 1934. 

-5-
MATI:RIA A SER DECLARADA I'REJUDICAD)\ 

Prnjctu de Lei Un Senado nQ 62, de 1979- Complcmentur, dn Senador 
Nelson Carneiro, <lUC prorroga o pru;o:o de vigénciu du Lei Complcment:Jr 
n" JS. de 14 de março de \979, c dú outras prnvidCncim. 

O Slt PRESIUENTE (Gabriel Hcrn\es) - Estú cm:crrmla a sc:~siw. 

r 1.1'\'tliiiCI·.\'1' a .w.nilo th I H hora.\ t' 4f• mill/1/tJ,\, I 
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DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. LEITE C//AVES 
NA SESSÃO DE 21-6-79 E QUE ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR SERIA PUBLICADO POSTERJORMJ::NTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronun<iu o seguinte diS<urso,) 
- Sr, Presidente e Srs. Senadores: · 

NUa sei como ficariu a cidade de Sllo P<~ulo se sofresse a rcduçiio pclu 
metade dos seus vóos aéreos, durante, um dia, dois dia:i, ou mesmo uma se
munu. Igualmente não sei como ficariam Recife nem o Rio de Janeiro em si
tuação dessa naturci'.\J, 

Em Londrin<~, esse fato vem ocorrendo há aproximudamentc, 90 di<~s. 
E. a despeito dos reclamos, tal estado de coisas continua inalterada. Diaria
mente, cerca de cinqUenta passageiros ficam prcjudicudos no atendimento 
dos seus interesses, das suas necessidades de viagem. Tivemos a oportunida· 
de de fazer um pronunciamento nesta Casa, u esse respeito, no dia 28 de abril 
de 1979, quando os vãos já estavam par~l'lsados há dias seguidos. 

Como se não bastasse isto, tivemos uma entrevista com o Ministro da 
t\cronúutica, Brigadeiro Délio Jardim de M~tos. que, surpreso pelo fato, na
quele instante telefonou pura o Diretor da TRANSBRASIL, Sr. Alfredo Fe· 
lipe da LuzSobrinho. Esse "eçutivo da TRANSBRASIL assegurou ao Mi· 
nistro que esse vôo seria, de pronto, restabelecido: c o Ministro lhe dizia na
quele instnnte, que nenhuma companhia pode suprimir vãos, sem que comu· 
nique <I outra, pura substituí-la no impedimento. 

Mus, três, quutro, cinco ou lO dias se passaram c os võos nüo foram res
tubclccidos. Então, tomei a iniciativ:1 de telefonar para uquele diretor dt1 
TRt\NSBRASJL acerca da promessa feita iiO Ministro da Acronúutica. In
formou tal dirctor que esse vão não poderia, de pronto, ser restabelecido, a 
despeito da promessa feita, porque o seu rccscalonumento teria que ser intro
dulido no cé:rebro cletrãnico c que, ademais, o Departamento da Aeronúuti
ca Civil estabeh:cera normas para que houvesse uma redução nacional de 
võos com a nnalid<Jde de se obter redução do consumo de combustível, no 
Pnis. Em mzào disso, telefonei para o Diretor do DAC. que é o Tcnente
Brip::ldeiro Silvio Gomes Pires, c S. Ex' informou que desconhecia esse: fato e 
que nenhum võo, no Pais havia siPo cancelado cm razão dessa politica de 
cconomin de combustível. Voltei a telefonar para o Diretor da 
TRANSBRASJL comunicando o fato, c ele informou-me que o atual Presi
dente: que i: hoje o Sr. Humberto Barreto, estava no Ceará e que o "tenente 
sicrano", que tem relações na Presidência, nào estava no momento, c aquilo 
me surpreendeu. 

Como jii disse em discurso anterior, notei que a Companhia estava sem 
<I v iões, a sua frotu é muito pequena c. mesmo assim, pretende atender às ne
cessid.,dcs de um vasto sctor nacional. 

O Norte do Paraná postula a VASP, a purti<ipuçào da VASP, que i: 
um•1 companhia que diariamente passa no trajeto de Londrina. fazendo o 
percurso de Silo Paulo à Foz do lguaçu, como ainda de São Paulo a Cumpo 
Grande, Além do mais, diariamente, chega aviào da VASP a Londrina pura 
coleta de correspondência postal. E o Paraná fica sujeito aos aviões da 
TRANSBRASIL, que, segundo consta, silo e!lremumenteantigos, Vejam V, 
Ex•s que um desses aviões já foi adquirido hã unos. com 45 mil horas de vôo, 
já ullrapassundo todos os limites de segurança: foi adquirido dos Estudos 
Unidos, de outra companhia, cm segunda mào. depois de ultrapassar todas 
as margens de tolerância, de pcrmanCncia cm vôo. 

Sabe-se, ademai5,- estamos constatando o nua- que ela é a possui· 
doru do primeiro avião 237 produzido pela BOEING.e esta, hoje, o deseja 
recomprar. na receio de que um acidente eventual possa. inclusive, compro· 
meter o nome du empresa construtora. 

E a TRA NSBRASI L procura, ao que senti naquele instante, compens:or 
us suus insuficiências, as suas limitações de uparelhugem com a inlroduçUo 
cm seu quadro de pessoas que, embora nUa scr~do do rumo. tenham innuên· 
ciu politica manifestu neste Pais. 

Esse Humberto Barreto, u que me referi roi nquele Presidente du Cuixu 
Ecnnõmicu Fedcr:tl que quase levou o organismo oficial tt fulénciu. Isso ficou 
tcstemunhudo uqui no Senudo, com u presença do sc:u sucessor. quando u 
Cuixu Económlc&l Fcdcr;.Jl foi compelida a tomar vultoso c:mprêstimo no c:x
tcrior, pc:lU primeira VC"I. nu hist6rill, p11r11 cumrrircompromiSSOS inudi{lveis, 

Estrunh:tmos uquclu refc:ri:ncia do Sr. Dirctor, Dr. Alfredo Felire du 
Luz Sobrinho, uo invocar logo o nome de Humhc:rto Bmretll, quundo se lhe 
pcr4uiriuuccrcu du qucsti'lo du surressilo do vôo. E umu munifl!stu rreocu
pw;ilo de suprir insunciêncius empresuriuis utruví:s de pessl,m que. pela HHI 
urnitude, rossam currcur puru a ernpresu innuencius. Porque se renlmentc u 
prcucup<~çilo fos'e a de scguranç:1, o presidente que escolheriam. se !'ossc ll 
cu~o. rodinmé ser um dos nossos Brigudciros 11posentmlm. Havendo tnntm 
IHl Pai~ de ult<~ C<lmpetêncill, de alto valor, por que Humhcrto Burreto <JUc 

<1té como emprcsúrio foi um desastre? Comprometeu todas as disrHJnibilida· 
des da Caixa Económica Federul. emprestundo~us a firmas do Rio de Jund· 
ro, udquirindo ações de empresas falidas, como foi a' caso da ASA. compr:IO· 
do terrenos despiciendos no Rio de Janeiro, nnílnciundo grupos que. em r<~· 
zilo disso, lhe dcfcrirum condições de prcparur umu das m11is ricus cumpu
nhas pum Deputado Federal. Em ruzào de denúncius que começllmm a ser 
csboçadas ante tal escândalo, foi ele obrigado a renunciar Uc<Jndid;.Huru, soh 
a :1lcgução de 9uc estava com dores nos r_ins, de que umu pedra nos rins lhe 
obstava a candidatura. E é esse Senhor, que foi um desastre na Caixa Econô· 
mi<u Federal, o estolhido pura a Presidência da TRANSBRASIL. que a 
todo instante invoca seu nome para desestimular criticas contr:l ii su:1 
:lluaçào, de manifesta insuficiência e precaricdí!de. 

Sr. Presidente, isso não pode continuar a ocorrer. Como dissemos, Lon· 
drina é: conhecidn no Mundo como a Capitul do Cafi:. Nào só brasileiros 
como pessoas de todas <Js partes acorrem àquela cidude, que~ um termôme· 
tro económico desse produto. 

Hú um mês, ia cu cm companhiu do Embaixador da Sui:r.::ia, Sr. Ridi· 
forsh, que tinha compromisso oficial em Londrina. e S. Ex• foi obrigado u 
licar em São Paulo, retornar u Brusilia, porque o võo pura Londrina r ora cli· 
minado. 

Então, insistimos para que a VASP faça o segundo vóo para LondrinoJ: 
o próprio Dirctor do DAC, Brigadeiro Silvio Gomes Pires, declarou que 'r't:• 

ria com simpatia o restabelecimento desse vôo. E ussim estabeleceríamos 
uma concorrência. Essas empresas privadas brasilt:iras süo interessantes. Si1o 
contra a rarticipaçào do Estado e são contra o monopólio, quando i: o pró· 
pria Governo que participa desses setorcs, maS defendem o monorólio. 
quando sào elas que exercitam determinadas atividades. 

Não tem sentido que Londrina continue a ser servida upen:as por um:l 
comp;mhia dessa naturela, sem condição de atender às necessidades. que. 
cm situações de conveniência, suprime um võo da cidade. para manter ou
tros võos onde opera em concorré:ncia. 

O Sr. Jos< Llns (ARENA- CEI - Permite V. Ex• um aparte'! 

OSR.I.EITF.CHAVF.S (MDB- PR)-Com todo o prazer, ouço V. 
Ex', Lidcr do Governo. Senador Josê Lins. 

O Sr. Jos< Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Leite Chaves. ou~o 
com muita atenção, o seu pronunciamento. Acho muito justo o upelo que 
V, Ex' fa1:, cm favor do Norte do Paraná, principalmente de Londrin;1, vi
sando o estabclccimento dos vãos necessários à região. Desejo porêm referir· 
me c:spccific;amcntc uo problema levantado por V. Ex', da segurunçu dos 
vôos da TRA NSBRASIL. A preocupaçilo apurentcmente justa, nào leva em 
conta que a tripul:1çào é parte integrante da na~Je c, portanto. hã de se: com
portar como a mais interessada- a primeira a exiBir essu segurança d~ vóo. 
No mais, como observei, acho muito justo que V. Ex' pleiteie as linha~ nc· 
cc:ssúrias ;.1 suu resii'lo. 

O SR. LEITE CHAVES IMDB- PR)- Agradeço m~ito elico a ca· 
valciro uté pura cloBiar V. Ex•. porque, como Líder do Govcf{lo, se c:ong:r.uu
lói com o meu pronunciamento. E tal não me cu usa admiração. porque o pró· 
prio Ministro da Aeronáutica tomou do telefone no mome-nto em 'Iuc eu f<~· 
1h1n coinunicuçào c chamou o dirctor da TRANSBRASIL. O dirctor disse 
que no di:1 seguinte restabeleceria o vôo. Mentiu pura o Ministério da Aero· 
núuticu. 

Quanto i1 questão de sesurança de vôo, quero di:z~:r a V. Ex• que u 
TRANSBRASIL conta com pilotos dos melhores; a grande maioria é for
mada por pilotos antigos c aposentado~. c disse o Sr. Fontana, que é: piloto 
anti}lo. ter recolhido até os melhores: mas quando me referi à inscltumnç:l. 
foi à inscs,urunça dos aparelhos que, segundo informações, que não quero 
l.'OnJirmar j'lOrquc OS dados onciais virão depoiS, é detentora dtiS Oa\'CS muis 
untis,:ts cm opcro1çào no Brasil. 

Um;~ delas foi udquiridu com 45 mil horus de vôo, muitos anos utrils, de 
umu empres:1 nmerh:anu e que jú estú vo11ndo no Puls há muis de I tltJ mil ho
rus, ultro1passundo todos os limites. Consta, adcmuis, como ji1 disse, que umu 
das rrimcims nuves desse tipo 237, pertence hoje U TRANSBRt\SIL. c ;1 
BOEING quer :1dquiri·la de voltu, sob o pretc)(tll de m<mter cm seu plldl.'r 
uma reUquia, quando, nu realidade, e tem receio de que eventual qucdu de 
um uviào desses possa comprometer seriamente u companhia. 

E \'eja V. b' lJue, recentemente ocorreu com u DOUGLAS um ca~ll 
Uess;1 m1turct•1. 1.' nl!m era de um avião velho, mas de um a\'iàu nnvn, l.'Ujll 

turhinu desprenc.Jeu·sl.' do "p~1ylon" c, :1tê hoje, c~tihl eles- que si1n m me· 
lhnn:s iiVhlcs jil feitos nn mundo, os DC-1 ti - i mpedidllS de mar nn~ E~1a· 
dns Unidn'i. E ii<]Ui nn Brusil t:unhém fur<un lihcrudns, rl!ccntcmcntc, l.'nmn 
tamhêm na Europ<l, c n prejui1n para 11 Comranhia foi cnnrmc. 
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Vcju V. E:'l.• a uprcensl\o da prórpiu BOEJNG, que é a construtor:t des
ses :tvillc:s quando ultrap<~ssam toda capacidade de resistência fisic:t, segundo 
tom;.tdos por busc os cillculos normuis. A f:tdiga do mutcri:tl cst{t ultr:tpuss:t· 
du de mais vezes c, no entanto, esses võos continuam a ser realil:tdos t'm 
:tviões dessa nutureza. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite V, Ex' um ;~parte'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Com todo ~razor, volto a ou· 
vir V, ç:,, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- A minha intervenção, :to pronun
ci~tmento de V. Ex•, tem um objetivo. V, Ex• sube que o trunsportc :.térco tem 
su:ts suscetibilid:.tdcs, qu:tisqucr comentários envolvem problcm:ts, sobrctu· 
do :tspcc.:hls de naturez~t psicológica relacionadns com os p:tss:tgciros, c tMna 
o tratamcnh> do assunto, its vezes, complexo. O usuúrio é, natur:tlmcntc, 
111 ui to sensível. Por outro, todos, sabemos que hú no P<tis um sistema de tis
calll•t~tw, um csqucnw de scgumnçll, Esses aviões srw inspccion:tdos dcntrn 
de uma sistemática que não é apenas nossa, mas é universal, exigida, inclusi
vt:, pelos próprios fabricantes de aeronaves. O meu aparte tem o sentido de 
uma observação que julgo necessária, em virtude dessa sensibilidade do siste· 
m<~ de transportes aéreos, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agn~dcçn a V. Ex• essa in· 
tcrl'~:ri:nda, c quem di:ter que, realmente, ~:xistern essas inspcçõcs, Aliús. de
rois Ja introdução do VÔO it prupuJS[IO, dos jatos, CSS:IS turbinas inidais 
er:un cxamin;tdas a cudu 5.UUU horas, depois foram p:tr:t ]IJ,l!Oll homs c 
15.tll!IJ hur•ts. Mas, hit um limite internacion:tl c aqui no Brusil cs~cs limite~ 
l~m sido ultrotp:tssados, sobretudo em rt:laçil.o a essa empresa, El:t procura 
compensur uu justilicar cssus intulcrãncias, cm termos internacionais insu
runúveis, com a avocaçào de pessoa innucntc, cm ra1.ào de ;~mizades c.:om u 
antigll Presidente da Rcpúblicu. Como cmprc:súrio, mesmo no sctor púhlku. 
foi um des:tstrt: c, hoje, vem para esta companhi<t, inclusive p:tra justilkar 
essa intcrfcrênci:.t. 

Recentemente houve uma divulg:tção nucion:tl de que essa empresa es
tava devendo além dos seus limites: devia ao Banco do Brasil somas insupor
t[ncis c isso vai ser objeto, até, de requerimento, V:tmos fa7cr um lev:tnt:t
!llcntu ~.:on1plr.:to sobre essa companhia, porque é um dcsafLlro o que cl:t estú 
lü;cndlJ com o norte do Paraná. 

Pois bem, recentemente, vi um balanço c notei, inclusive, que cl;t está fil· 
liU:t. E um:.~ companhia que se :trvora possuidor<~, detentora de um patrimõ
nhlli']Uidll di! 4lJU milhões, quando o seu dí:bitl1, que se compcn~:t com h:tvc· 
n:s, é de Ml!O milhões de cru1.eiros. 

Vcj:t V. E~•: um:t firma que deve essa importi'tnciu c que tem um p;ttri
mônhl líquido tão rcduLido paru o ramo, está cm situaçl\o de insolvência. 
snbrr.:hldn num setor desse cm que a necessidade de orp::mi1.aç;ito t~cnic:t é (l 

111otis fundamcnwl. 
Sc~undo :ts normas convencionais, uma empresa não pode dever nwis 

do 4u~· :2t!% do seu património liquido. Então, 20% de ~UU milhàe:; de cruzei
ros, scri:.tm quantos'! Seriam MO milhões, Então eles devem Mllll milhlJes. 

Estit munifcstamcnte falid:1, c sabr~:tudo está sem condições linancci
ms de: orerar neste c::1mpo, c procura enfrentar concorrénci:ts suprimindo cs· 
sas insuliciC:ncias com a convocação de antigos executivos, que c:m ru;o:iin !.h: 
su:.ts •tmizades ficam uhrindo portas cm Ministérios. E mais da que issu: cu. 
recentemente. li nos jornais, que os dirctores da TRANSBRASIL ofcrcc.:c· 
ram i\ Escola Superior de Guerra um almoço, A Escol:t é uma orgunil:tçrtu 
~i: ria. mm quem vi: a uceit:tcào de umn oferenda dessa naturczu lic:1 na supo
siçiio de que ii comp:mhia i: intangfvel, Ao invés de se upurelhar pura este ru
nw, Jic:s compensundo manifestas insuliciéncias, difundindo prestigio in
compatívd com :1 necessidade de manter atuali1.ados os seus serviços. 

Eu perguntou V. Ex•: qual seria u reacào, em Fortalczn, se os vôos f,l~
scm redlllidos para :t metudc- se os võos que chc!,!am e que s:.u::m de Fortu
l~:z:t, fussem rt:duzidos cm 50%, repito, eu j{t nil.o digo duruntc um dia. nl!m 
dumnte 15 di~ts, nem durante um mês; mus, duruntc 2. 3 mi!SI!S, como I!Stú 
ncorrcntln nl> caso. Inclusive, com situações dificcis: os funcionÍtrios da 
TRA NSURASIL. di~u-sc de pussagem, si\ o pessoas uté prcstativas, mus, c:s· 
tào sufrcndu :t~ressões, 

O Sr. Josl Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um a~nrtc'! 

O SR. LI:ITE CIIAVF.S (MDB- PR)- FreqUentes c constantes 
1\~reSSÕCS porque sàn 511 fl:ISSUgciros, itS VC/I!S, que liCitlll llOS ucropurtll\, 
Vi otgctiS ur~entes cam:cladus, o~ po.t11:111geiros prcc.:isundo vi:tjm. c, tw cnt;.~ntn, 
11 cumpotnhia pruccdc di!SS<t furnw, 

t\li{ls, quero di;cr ao Senado, depois duliUC cu vi, Uo que cu senti, cs~u~ 
in furmat.;úr.:\ du f..'tHnpanhia nào são lidcdignas: cstot comp;tnhia 11f1t1 c~t{t 'cn· 

dn :-.i:ri:t. Nn instante cm que ela diz que suprimiu o vôn pur:t economia de 
combustível c o Brigadeiro Silvio Gomes f>ircs negou que jam:tis tenha h:1 \·i
du rcduçlu1 de vlio. cm ruziio disso, quundo clu prometeu rcstubclcccr tl v(w, 
nn dia seguinte. ilú Ministro Délio Jurdim de Matos, c, hojc,jú fa;4(! dias c 
ni1n rc~tabclc.:eu, !!Vidcntcmentc, Srs., só temos que dizer o que De Gaulc 
disse, de u1m1 certa vcl: "cst:tmos di~tntc de um01 companhia que nJo é séri:t". 
c iJUe, ror esta n1zrw, merece essa reprimenda nacional. Reprimenda c rcpul· 
saque j(a e~ti1n sendl1 manifestadas cm nosso Estado, hú muito tem pu. 

E r:tl'n(tvcl ']Ut:, havendo uma outr:t compunhi:t dinriamcntc sohrcman· 
dtl Lnndrinit, como é o caso d:t V ASP, que tenhamos um segundo vôo desta 
cnmpanhiit. A concnrri:nci:t é fundamental, sobretudo, no setor do trunspor
tc :.u!rc,l. 

Com tndtl pr:.tJC:r, volto ii ouvir V. Ex• 

O Sr. Josi Llns(,\RENA- CE)- Nobre Senador, V, Ex• ~ode ria cn· 
c.:ontrar v~riadas r:.~zõcs para que a compunhia suprimisse ulguns võns, mc~
mo descartando a r:1dlll relacionada com o consumo de comhustivcl. O crc~· 
drncnt'l da dcnlitndu por vôos, no País, por exemplo, cstíttomundo um rit
mo dil'icil de ~~:r u!.!omp:tnhado pel:ts empresas. T:tnto :tssim que n:ts épn~as 
de pique, os vôos para certas regiões, se tornam cadu vez mais difíceis. Quero 
tan1bém me referir ao seu comentário envolvendo a Escol:.t Superior de 
Gucrm. Nitn ucrcdito, nobre Senador. que u Escola Superior de Gucrrot ~r.: 
pn:stassc a um p:lpcl dcssu natureza, pelo qunl emprestaria o seu próprio 
prestigio, a unw emJlrcs:.t falcnte para salvm up:trénci:ts. Tenho a c.:crlcta dr.: 
I.Jilt! isso j:tnlotis aconteceria. 

O SR. I.EITF. ('HAVF.S (MDB- PR)- Mas coneordo com V. Ex• 
que nrw i: i! Escol:t Superior de Guerra que queiru tirar partido disso. Ela roi 
hnmenuge:td:.tpor essa comp:mhi:t. Ess:t companhia é que procura alardeai' 
prestigio. A Escol:t itC.:citou, como aceitariu de outras, mas que nesse caso t:tl
vct. nàtl tivc~se :ucnt;,do p:tru este aspecto. 

Quero dizer a V. Ex•, :tinda com relação a este caso, de que n:t hora de 
pique hft c:ssc rroblcm:t. Ora, veja V. Ex•: quando há número de vôos rcgul:t
n:s. na hora de pique, o fato se torn:t incontornável, veja como se torna a si
tuaç5o quando os võos são reduzidos pela metade, 

A c~plic:!çào rc:tl é a seguinte: essa companhia tem lO aviões apenas, c 
dois deles cst5o cm situação de imprestabilidadc, Estão, há diversos dius, cm 
conserto. O que cm nenhum p;~ís do mundo civili7<tdo muis se faz, porque 
sito :tviõcs imprcstilvcis c por estarem cm conserto, foi esse vão cancelado 
para Londrina. E o pior, quando a VASP, naturalmente, o poderia estar f:t· 
zcru.:lo sem m:tiores 6nus, mesmo porque diariamente ela pussa no trujcto da 
cidade. como disse, e um avião novíssimo chega diariamente lá em serviço 
f'HlStal. 

Sr. l)rcsidcnh:. i: :t segunda denúncia que voltamos a fazer. E fazemos 
um :tpt:liJ lt VASP. agom depois que subemos que o próprio DAC é sensível, 
t:tmbi:m. rt introdu..;ào dessa segunda linhu, que o digno Presidente da V ASP 
encaminhe :to Dcp:trtamento de: Aeronáutica Civil requerimento no sentido 
de, t:unhém. realizm võos n:tquc\c tr:ajelu, de ncnr reulizando o segundo vüo, 
:.1 c~cmplo do que ru para outras cidades, para outras regiões. 

Londrin:t não i: uma cidade apenas, clu é capital de toda umu regirto, 
,1ndc a dcmand:t i.: um:t das maiores no sctor de vôos, sobretudo depois do 
cncmc:cirncntu di! v:tsolina, aument1mdo :t procura pura o setor aéreo. 

O número de Deputados Federais que descem cm Londrina é muitn 
pmndc. Os vinls "tendcrUo htmbém ttos Deputados de Maring!t, C11scuvcl e 
de outrns cid;tdcs ditquel:t região, Só em londrinu hlt seis Deputados Fede
r:tis e dois Sco:.tdnres. E rnuit:ts vezes estamos impedidos dt: cumprir conve
ni~:ntcnu:ntc: ()S nossos mand:ttos cm razão da supressão desse võo, por uma 
companhia que hoje, estã provudo, nào tem condições mesmo de manter os 
duis vóos. Então que se rest:thcleça ~,que ocorreu no passado, u livre c~1ncor· 
ri:nc:ia. Que" V ASPe ;t TRANSBRASIL reulizcm cm cuncorrí:nciu esse ser· 
vi~·o c nrto continuemos a :tssistir a esse monopólio :~busivo de um:t compu
nhi:.t sem condições de d:tr curnprimentn Íl linhu c que procuru compensar 
suas Uclh:ii:nci"s, trucndn p<tra seus quadrtls, inclusive p:tm suu presidên
cia. hllll\l!ns lJUt: na ~·ida nào conseguem outra coisa, 11 ntto ser utr:'tlku de in· 
11uênci:t ror scrcrn fllhos de ucoçllo de um untigo Presidente: dn Rcpi1blica c 
- repito - que rtli, n:t Cai.'" Económica, um dcs:tstrc, pois levou llr.JllCIII 
empresa ot um:1 situac;rttJ quuse f:tliment:tr, de impossihilidadc de :ttendimen
ltl Uns seus cmpri:!'!1inws, c empréstimos rcalitados uo setnr privudo. E cm 
cnmcqlll!nd•t dc~Sit t'unc~IOI aUministr:tc;l\o, relu primcir:t \'el. IHI História. 
c~'a vc.:tu:-.ta cn111pmthia tc\'c que recorrer 11 11nanciumcntu do eKterior, pma 
~ullrcvivcr. 

Er;1 ll que linhil a di1cr, Sr, Prc,idcntc. Muito gruto a V. L'' c muito 
t!rilltl <tW" ilu~trc' St:nadorcs rc:la atcm,:àn. (Muilu hcm!) 
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• ATO DA COMISSÀO DIRETOIIA No 27; DE 1979 

A Comissão Diretora do Scnudo Federal, no uso dus atribijiçõcs que lhe 
confere o Regimento Interno, c nos termos dos arts. 7~. 47 e 483, §59, do R c· 
guiamento Administrativo, aprovado pela Resolução n~' 57, de 1976, e tendo 
em vista o que dispõe o Ato nl' 18, de 1976, resolve baixar o seguinte Ato: 

Proct:~~amcnto de Dados do Senado Federal- FUNDAS EN, para o exerci· 
cio financeiro de 1979. 

Art. 2'~~ Este Ato entra em vigor na data de suu publicação. 
Senado Federal, 6 de junho de 1979,- Luiz Viana- Dlnarte Mariz

All'xandr~ Costa - Lourival Baptista - Gastão Müllcr. 

Art. J9 Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de Informática e • f{cpuhlic;ldo por 1c:r ~aldo com incorrc:çôci nu DC~ (Scçlo li), de u ... t. .. 79, p~p~. ~75::! :1 27~7. 
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2- u:ctiJ.SCS VlNCUU.DOS n.ooo.ooo oo 4.3.100.000100 

: ,1 • CDIU.'ml 

a.~dta op1ud11ntl 0 prtvhta no Orç•nt 
C.nl llt IIA1ia, I nr UIC~t-.la no1 ttnDOI 
do p.riaufo ]9, do •nlao 413, d• luolu· 
çioo ,8, da 1972, co. • nova ndaçio dadt 
ptlt R .. oluçio n'l 57, dt 1976, 1 do Ato n 
U, dt 1t76, da Coaluio Dintou do Stnl" 
do ftdtut. l,,oco.ooo,oo " ll.IIOO,OOQ,OO " )"' 14UIOS Dt EIUC:fCIOS AmliDRt:J 7.2U,A0l 22 

I 3,1" StUo poddvo do M'DASEII, wtdftudo "' U• do , .. refdo di 1978 (pariartfo ii11ic0 , 

' 
.rdao 39." do lt&ul••nto do nJ!.~StN, ~pro-

I ~ado ptlo Ato n'l 11, llt 19711, dt C1111ltUO O,!. 
fitou do hntdo f1d1rtll artlao loal, da lt• 
1111-nto ,t.ilal.nlttrttlYo do hn1do hdtrtl , 
lproYtdo pth llloluçio n'i' 51 0 da 1972, COS 
1 novt rl'dtç;o dt4a pll• llnol11<;io n'i' ' ', <lt -lllt), - - 6.631.110,55 " 
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r SI TL!AClD 4HT 1:" 1011 SITUAClD •r u • L 

ldtiU IHtii,.Uflo -•ocoa •o .. n r~o: "'"'"' ·~· 
... ll="· 
'\"..:~ 

3,2 - laldCI, CldundCI 41 r•Yutio 8 r•ctlu de Sal 
d111 d• E.penllo• Jntcrhot .. ~111111 1 PI&Uo 
conlidtr.dllt JnciHIIIIItntu t1 31/12/711 (Por 
urh 118 4• 29/0II/1J, ltl'lll 74, dCI Intptr.or 
C.,ul d1 Fln1nçu do HlniH;rlo d• hnndl!). 6U.990,17 "' 

I I 
I 
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SITU1;Zo ATUIL 

1 ' 110 "-,~A f1..J~LHO lo,IDVILtCAÇio•"'/" 
IICUitiOS DC TOOAI AI rGiiiTCI \ 

z,OJ • RIDO lll 1 na I .. lli&DOI DO III&DO RI:IIAL - rDIQARI A:uxc " i 
IITUACIO ANTUIOI IITUAc:JO ATUAL 1 

I'' I 1 I .. , .. ., ...... , .... , .. UIWIUIII ,,, . ~ ,.,,.,,, ATIIIIUU .,, ... ~ I 

LIGliLARtA u,,,,,aoo_M llS,\I\,111\.U\ 

Allaiii'IIIÇio 15J.IIJ.OOD n.tn . .Ot.n: 
AIICIWIJILIÇioliiiiL '·'"'·"'·"" 5.70D.OOO oo: 

Ol070J11,4JC IUflçm I'CIItAll I DI ~ ,,,00.0110,~ 5.7110.1100.00 I ,__ ....... 5t .tll.DIIO .OC Ul,tll,llll,t2" 
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IWII» 1lO QMDO hiiiiAL u.ooa.ooa,oo u.a4100,oa I Ol0701M·,JII IUII'IUÇio DO CDmO 01 lllriiiiCI11CA I nGCIIIAiq 

lOI.ttJ.ooo,oo u.ui.IIIL,n 10 DI DADOI DO 1'*110 riDUlL i 
Allllllnuçlo nMICIIIA '·'"'·""·"' l-!12·!1!!!.!111 

DfYlM 1lftiM l,JIO,OOO,OO 1.,10.000,00 

OlOIOUZ.OJ .ucattu;lo I IICAIIIOI .. fDMICU81'10 J,5JO.oao,oo ,.,m.ooo,oo 

I 
I ·-..- I 
' ' • 
j 

~ . . 
! 

. 
TO TA.'- c;> lJ. uo.ooo,oo u,1'1,ooa,oo Ul.3)1 ,ooo,oo lloJIOoOOO,OO 111U1·10l,U IU,)I\.IIl,U 
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$1TUl.~Ã~ A~TEIIIOR 

'' 11. o UHCI'IU~h ~·••-'••o• w1oiHUII u.rar11•10:tco' c.o•n:• o~:~•!~·l• ,_,,.,,. I,_..,.,., 
J,o;o,o [IESPESAS COlllDTtS ll4.,1l.OOO CO 

l.t.o.o OtsPt:SAS OE CU5Tr:IO 114.417,0~0 M 

3.1.1,0 PESSOAL n.~oo,ooo oo 
).1.1.1 PESSOAL CIVIL ~I.OOO.OOD no ft. 700.000,00 - ~·L 7on.eon oo . 

14),200.000,00 01 DESPESAS rllt.\5 6.800,000,00 - )2,000,000,00 

"' Dt:BPESAS VAkl.CvtiS I 5 ,soo,ooa' ,o o t.900,0UO,OO - 7, 700.000,00 

).t.t.l 08RICAÇ!IES PATRO!lAU I - ll.loo.ooo ,op 
1

\!.oon.onn,no 2,200,000 00 

1.1,2.0 HATEiltAL CE CONSU)IO l.100,t'l00 100 - - 1,200,000 00' 

], lo).oO Stii.VIÇOS OE 'tt~CI:IROS 1: !':MCA.'tCOS !"·"'·""•" 1'·100.000 00 - n.on.ooo oo 
3.~.3.1 RL'!Ir.Ot!lloçl:O III: SEIIV1ÇOS PtsSOAU 6l7.0CO,DO - - bli,OOO,OO 

3.1.3.2 OUTRO~ SERVIÇOS 1: I:KCARCOS r,}O(I,OOO,OO 14.100,000,00 - I )l!,,oo.ooo,oo 

3.1.9,0 111\'tR!IAS OE5PtSAS PC c~:Ttt0 I, 10!1,000 00 - - l. '100,000 00 

l.Ú.2 PC~PESAS DI: UUCfClOS AIITCII.lOitts I I.lOO.OOO,OO. - - t,JO(I,OOO,OO 

4.0,0.0 PUI'ESAS Pt CAPITAL 24.?Ô0,000 00 

4,1,0,0 IlfVtSTltu:Hl'OS 

IID.ooo.ooo,oo 
21.210,0')0 00 

4.1.1.0 OBRAS 1: lNSTAI.AÇ~tS IJ,OOD,OOO,OO - 13.000.000,00 

4.1.2.0 fQU1PAKJ:HroS r: IUo.Tlii.IAL PWIU!NTE I J,23o.ooo,oo 7,000.000,00 - to::Jo,ooo,oo 

4,2,0,0 111\'tllSllts rtli,IJICElll..\5 I, 

I 
1~.000 00 

4,2,5.0 AQUUiçXO Ot TfT1JLOS UPIUENTATIVOS 
Dt C~l'lTAL JX. IIIT&CIU.LlUJIO 150.000,00 - - 1~.000,00 

,,J,o.o TIANSFER~IICIAS Of CAPITAL 1.520.000 00 

I '·'·'·o 
IJlORTtUÇl.O Do\ DfVIOA INTtii.HA t.s:a.ooo oo - -i '·'·'· 1 

AHOIITIEAÇÃO OE ofVIOA COMTII..\To\IIA \,520,000,00 

........ ,. __ ........... _ ... _ .... _..,, ............. -•olu• ... .,,.,,_ .. _, . ..... -· - ... ...... 

..... - ...... -.... 'I.YJI'llilit..o' ~lln..m-
III:CU~ICJDt~IAI tOit•tl 

U,fl - rlniDO DE UJ0WT1CA l ROCISSNCllrfo Dl 1•• UPVII.ltaçlo OS/71 ANUO 111 

~ITUACÃO A T UAL ...... .......... ," ......... wo•tv~Uit 
..... ,,,,.,w •.• Ul'l'lfl-.r.rot~ottll"' ........ 1 c.•••••n 

J.o.o.o .......... - lO.Ut.IOI J2 

J,I,O,O DUniAI DI CUIDIO 

I" ........... 
40.621.101.22 

J,l,l,O ........ n.toa.ooo oo 

lololol msO.u. crm. I. JOO,OOO_.OQ_ - ''· 700.000 00 

01 vPCbaros.&. YAnACDS 111M 145.200,000,00 4.100.000,00 - n.ooo.aoo,'oo 

" DdtuAI YAliJn:ll I J,IOO,OQO,OO l.too.ooo.oo - J.Joo.ooo,oo 

lololol Ollti:AÇllu PAm.AU :.:oo.ooo oo n.:roo.oob,oo n.coo.ooo,oo 

J,I,J,O MtuW. DI CCIIIIII) 1 ,.~oo.ooo,oo 1.aoo.ooo oo 2.uo.an.n l.l50.10_!U2 

,, •• ,.o IDYIÇOI III TDCIIIOS I DCAICOI ln,tn.ooo oo 5.tJ4.000 00 - 51.071.0011 00 

I 
lololol IDIIIIWÇlo DI IDYIÇCC niiQUI •n.ooo,® t.ou.ooo,oo - 1.671,000,00 

J.l.J,J DII'DOI IDYlÇOI l DCoUQ)I 42, lOO, 000 ,00 4,100,000,0(1 - n.ADo.ooo,oo 

, ••••• o 111fDSU DIIPUiol nz cum1o 1:m.ooo1oo - - J.loo.ooo1oo ! 
3,1.t.2 DPruu: DI DIICfCIOI AlmllCUI l.lOo,ooo,oo - - ~ .. .)00.000,00 I 
4,0,J1,0 DUPIIAI III WIT&!o )4,760.000 00 

4.1.0,0 "'""'"'""' \n.oto.ooo oo 1 
4,1.1,0 OUU I JIISTAt.Açl!u to.ooo.ooo,oo 7.7 ... 000,00 .ou.ooo,oo n.e.a,ooo,oo 

I 4.1.2,0 lQIIIPAMDTOI l ti.\TIIW. P1:1DW111m ),230,000,00 J,ooo.ooo,oo - 10.2:10.000,00 

4,2,0,0 liiYIII&I PIIWICliW 150 000 00 i 
4.2,),0 AQU111çlo DI ttm.ol UPUIDI'ATIVOI .. 

WrtAL Jl urrtcul.lZADO uo.ooo,oo - - uo.aoo,oo 

4.J.o.o 1llolllrubcl41 DI CAPITAL !.520.000 00 ,,,,,,o Mlft!U.çlo 04 DIVID4 DITIIX4 1.s:ro,ooo1oo - - t.J:o.ooo,oo 

4,),),1 lola;tiiAÇlo DI DIVID4 CCMTU'W14 t.s:o,ooo,oa ___ , .. , _ .... ,_ __ , .. _ ... ·-·-··· ..... _" _ -·-
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r U,,~ ,. StKAtO PtDUAL NATURE2'A c• OESPESA ''11, UPUILlCAçlo -G5/J9 
llteulttcl Ol TOO.AI ,:;;:;;fi't-·-·l 

tl.ll' .. l'l!MOO Ct 1HrORX.i:"1f: l l'l~U~1 10 ~r. ~!J!!!8 1!S! S!MM!2 'I~'I!6~ • ['~1!1!! J!_ &'o[A': 1 ... 

C1ttl I 

3.0.0.0 

l.t.o.o 
],J,J,O 

3,1.1.1 

01 

Ol 

3.1.1.3 

J.t.2.0 

J,t,l.O 

3.t.l.t 
J.t.l.2 

J.t.9.0 

3,1,9,2 

4,0.0.0 

I 4,1,0,0 

4, J, t.O 

4,1.2.0 

4.2.0,0 

4.:.5.0 

4,J,0,0 

4,J,5,0 

4.3.5.1 

111'1.1AÇlO ANTCIIIOII IITUAC:lO li TU A 1. .. ~ ........ ,, ___ ,,,. 
IUittn ... ,_...,.... 

ouru.u cour"ms 14,,,; 
PI!SPUAS tlt: CUJt!ID l41.4l1 

l'tSSOAL n.too,ooo 1oo 
PtSSOAL CIVIL ,,,oo.ooo on 

VENCUIENTOS C VAIITACZ:tS PUAS 5.:oo.ooo,oo 
onrcs.u VAUJ~·us s.eoo.ooo,oo 

OIIIICAÇÕES I'AnDMUS n.2oo.ooo on 
HATtltiAL• Ot CD:tSIIHO 3.200,000,00 

SElVlÇOS D~ TUCI:UIDS t tiiCAI.IIOI 51.on,ooo 1oo 
WtU!II:MçlO Ot SUVIÇOS I'USW.II 637,000,00 

CUTIICS SUVIÇCS E EIICU.COS 6,400,000,00 

DIVEIIS,\S :'lCSP~SAS DE CUSTUO t.l00.000 100 

OtSrt::,o\5 O~ UUCfCIIlS A!fTEIIIOlZS t.:soo.ooo,co 

0!!5Pt.SAS Dt C-'PlTAL 24.900.000 o 

IHVtSTIKtHTOS 23.2,0.000 o 
OBUS C 1NSTA!AÇ0ts 13.000,000,00 

EQIIIPAHi:HTOS t 1'.\RIU.L rtkiWfl::n'! to.no,ooo,oo 
11lVUS0ts FJMNCEIW 15(1,000 o 

AQUISlç.~o OE TfTIIl.OS UPltSENTATlVOS Ot CAPITAL J.l: 
n-rtCIIAt.IZADO t~o.ooo,oo 

TU.NSFtlltNCU.S llt CAJ'IT.U. t,,2o.ooo no, 
A.~lTIU.ç4o 114 OfviDA Imll!A 1.520,000,00 

~!Ok'TIU.ÇÃO DE D'fVIDA CO:frlATAD4 1.:~0.0:10,00 

'"" r-·--,-.---.,.---~·lr--·-~., r-----. 
lm.l.açÃQANrtiiiOII ~7l.9DO.ooo gpWu QPP nnJuun w n 4' 200 QM ggl kunz goo_nnl 

-al-I mil IUU- u.n-•...c-

)1.0,621.1101 22 

0.621.1!01.22 

n.too.ooo,oo 
.7oa;nnn_oo 

;,s,2oo.ooo,oo 
s.aoo.ooo,oo 
,,,::oo.ooO,oo 

1.3~.1101,22 

51.071.000 00 

1.671.000,00 

)6,400.000,00 

t.l® .aoo oo 
1.)00.000,00 

]6,760.000 oo 

ll.090.000 00 

22.160.000,00 

10,230,000,00 

1~.oao oo 

uo.ooo,oo 

t.s2o.ooo no 
t.s:o.ooo,oo 

1.520.000,00 

~ ~· ·--,.---.,,--·--.---IITU&Çlo 4TI.I4'. 'i/ )72.!00,000,00 !67, J21.801,22J140=U1.101,23!34:160.000,00 l175.311.80t,:Z2! 

fl,U • SElfADO nDIIAt. I•• UPUILJCAçXO -D5/79 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E OA OE:SPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 

'U,tJ,· PUMDO DE lNFDIIMATICA E UOC:tSSA."':::':"O o: DADOS DO USAIIO FtDtML • r~'N:lo\St~ .t.NUO v 

H TU .r.ÇÃO UIT[RIO~ 

• . • • ' . . .. . . • . . ... , ,,,,li til . ... ~ .. . . . .......... o • ....... '.' .. 
UCIITAS COWtmS "'·"'·"'·" I DUP!SA.S COlREHtr:S D4,4J7.0,00,00 

DtSPESo\S D! CUStltO J4.U7.ooo,oo 

Slll'I:MVIT 1o.ooo.ooo,oo 

tOTAL 144,437,000,0 TOTAL IU,UJ,OOO,OO 

U:CUTAI 01 c:AP11AL u.9oo.ooo,O DISI'tsAS or: CAPITAl. 24.900,000,00 

IUJUAVtt DO OIÇNIIIttO CCUPITZ 1o.ooo.ooo,o lNVESTlla:MTO:J 21.2JO,OOO,OO 

IlfVtU~tS UIIA.ltC~WI uo.ooo,oo 

TltA~Srtll.i!IICW DI CAPITAL 1.520,000,00 

TOTAL 24,100.000,0 TOTAL 24.900.000,00 

Junho de 1979 
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E OA DESPESA S~GUNOOAS CATEGORIAS ECONCMICAS 
U,t!) • FU~'IIO lll INFOilM.(TICA l PII.OCr.~SOONTO Dt lliJ:(IS DO S!:~IAPO TCilU.AL '• rt:~'IIAS!N A N [ X O V 

SITU4~1o 4 TU A L 

o I C I I T o ............. 
kJ.CtiT4S COIIItNTU 

TO T A L 

UCr:tTAS Dt WITIJ. 

SUPUA'o'IT DO OkÇJ..'IlHTO COmffl 

TOTAL 

ATO DA COMISSÃO DIRF.TORA 
No 28, DF. 1979 

....... ..... 
\60, .A\, 801,2~ 

"'·'" ,00\ ·'~· 
14,900.0UO,O 

19,860.000,0 

J~o760.000,0 

1\ Comissão Dirctor<~ do Senado Federal, no uso de suas atribuições re· 
gimcnwis, resolve: 

Art. I~' Design<~r Nercu Silva Rolim, Auditor SF·DAS-ItJ2.3, par<~ 
coordenar, sem prejuizo de suas atribuições, as atividades dos órgãos a se· 
!.!Uir cnumcmdos: 

a) Subsecretaria de: Serviços Gerais; 
b) Suhsc:crc:t<tria de: Oper:tçUo c MunutençUo Eletrõmcot: 
c:) Subsc:crc:wria de Assistência Mêdica c Social: c: 
d) Subsecrcwri:t de: Serviços Especiais. 
Art. 211 1\ Coordcn<~çilo ora instituída nca dirc:tamentc subordinad:t ao 

Dirctor·Gcral. 
/\ri, )Y Este Ato entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas 

;~s disposições cm contrário. 
Saht d;1 Cumissno Dirctora, 20 de: junho de 197'1,- Luiz Viana, Prcsi· 

dente - Dlnarte Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Lourh·al 
Batista. 

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

RESOLUÇÀO N• 65/79 

Estabelece normas para 11 complemenhttio da carência. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistus. 
no uso de suas :ttribuiçõcs e tendo cm vistu o disposto no urt, 8'1 du Lei n"' 
6.tJI7/7 3 c os urts. \~', 2\1 e 49 da Lei n'1 6.497/77, resolve: 

Art. \Y E facult:~du ao congressist:l, ao término do mundato, intcgruli· 
1ar a curi:ncia mc:diuntc o pagamento de: contribuições mcnsnis no v:tlnr de 
~4':(, (vinte e quatro por CentO) dOS subsídios- p:JrtCS nxu C VOiriúvcl- VÍ• 

gentes dur:.antc: o período. 
Art. 2\1 A pensão concedida no!i termos do urtigo untcrior é de: ~6% 

(vinte c seis por cento) dos subsídios - purtes fixu c v:triávc:l. 
t\rl. JY Esta Resolução cntmrú cm vigor na da til de suu puhlic;u;:w, rc· 

\'ll!!ildiiS as llispl1Sições em contr(trio, 
Hrasili:1, 19 t..lcjunhullc 11>79,- Deputado Bento Gonçuh·t's Fllhn, Prc· 

~il.Jcntc- Se1wllnr hundro Cunhu l.lmu, Tes(HJrciro- Senudnr Ucrnnrdlno 
Vinnu, Cnmclhc:iro- Senudnr ~chmn Curndro, Consclhcirn- Dcputw.h, 
Ujulmu Bt'"-"'11, Conselheiro- Deputado Furlluln I.L•IIL', Tc~ourciro- Sena· 
dtlr 1•ussm 11úrtn, Ctlnsclhcirtl- Senador IIL•nrillln" til' l.u UoiJUl', c·,,n~clh~:i· 
ro - Pcrut;tdn l't•tlrn Fnrlll, Conselheiro. 

... , I I o 

I o'"'" O o O lo ... ... . . .... 
OESrlSAS CORRENTES 40.62!,801,22 

llUr[SAS llE CUSTEIO 140.UI,I0\,22 

surf!V.VIT 19.B6o.~oo.oo 

TO TA L 60.41\.801,11 

otsns.u or: CAPITAL )4,760.000,00 

11/VtSTtxtNros )3,090.D?Il,IX 
It!VllSlltS PINAHCURU UO.I)(IO,O 

nANSPtRf:HCW Ct CAPITAL 1.520.000,0C 

TO TA L )4,760.000,00 

INSTITUTO DE PRF.VIDENCIA DOS CO)OGRF.SSISTAS 

REUNf,\0 ORDIN,\RIA DO DIA I 'I DE JUNHO DE 1'17'l 

As dczcssctc horas do di:1 dczenovc de junho de mil novc.:l.!ntos e setenta 
c nove, prc~cntes os Senhores Senadores Nelson Carneiro, Bcrnurdino Viu· 
na. Cunha Lima, Henrique 1.h: La Rocque c P>tssos Pórto c os ScnhtHes De· 
put:tdns Djalnm Bess:~, Dario Tavares, Furtado Leite c Pedrn F:tria, :O.llh :1 

prc~idC:nd;.t do Senhor Dc:putado Bento Gonçalves Filhll, reuniu-se o C onsc
lhn Deliberativo do Instituto de Prc:vid~ncia dos Congrcssist<ts, a Jim de deli· 
hemr sobre assuntos diversos. Lida e uprovada a :tta da reunião anterior, ~rttl 
relatados os seguintes processos: a) d:t Secretari01, sobre contribuições de in· 
tcgro.tliz;.u;ào de c:~rê:ncia a partir da úhimot lc:gislotturu. de ex-p;.trlumcntmcs, 
tendo cm vista o disposto n:ts Leis n\ls 6.017/73 c 6A97j77. O Conselho dcl.:i· 
diu. por un:tnimidade, aprovar a opçtto a constomte do parecer do Relator, 
Deputado Mauri~io Fruet, bem como a elubomção de Rc:soluçfi!J' rcgul:1· 
mcntando o ;tssunto: b) de concessão de pensão ao c:<-Parl:tmcntm Arn:tldo 
?ricto, tendo o Conselho decidido, pelo dercrimcnto da pensJo nos termos 
d01 lei e dcvoluç1'!o ao requerente das contribuições c:retu<~dus ulêm d:1 cmC:n· 
ci:~: c) de conccssito de pcnsilo :to ex-Parlamentar Fruncisc'o Am<~ml. a pro· 
votdo por un>~nimidudc, nos termos da inrormuçào da Sccrct:~ria: d) conces· 
sàn de pcnsito aos ex-servidor~s José Sattrcs de Olhc:ira Filho e Francisco 
Sourcs ,\rruda. Sut!.mctidos i1 vowção, votarum pelo deferimento os Senho· 
rc:sCunst:lheirosSemtdores Henrique de Lu Rocquc, Passos POrto, Bernard i· 
no V i:tn:~ c Cunhu Limu c Dcput:ldos Furtado Leite c Ou rio Tuvurcs, este úl· 
tin1o com :t ohscrvaçi'lo de fazé-lo favoravelmente, cm virtude de jú terem 
sidll dcfcridus pensões cm idênticas condições: votaram pelo indeferimento 
os Sc:nhllres Conselheiros Senador Nelson C:trnciro e Depulótdos Djo.1lm:t 
Bcss:1 c Pedro Fari:~. Nud:t mais havendo a trutar, !1s dele nove horas c trinw 
minutos é enccrr:tda H rcuniilo. E, pum conswr, c:u, Nelson S:mt:t Cru/ Qui· 
ri no. Sccretaf'io, h1vrci a presente Ata que:, depois de: lida c: \tprontd:l, scrú \IS· 

sin:tda relo Scnhllf Presidente. - Deputudo Dento Gonçuh·es Filho, Prcsi· 
dente. 

GRUPO BRASII.EIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A Presidéncia du Grupo Br:t~ilciro da Uniilo lntcrp:trlanH:ntar, nn ll'oO 

de sua' atrihuiçtles e~tatutitrius, convocu a Comissitn Dclihcr:ttiva para ,, 
pri1.\imo dia \inte c oito, quinta-feira, its de1 hnr:t~. 1\il sede du Grupll, t\m:· 
,~,I t..ln Scnat.lu Federul, :!v and.tr, para tr:1tar de n~suntm de sua ~.·umrctCn· 

Hw~ilia, ~~ lkj1111hn dl' IIJN.- Deputado R1tymundn Dlnlt, Pn:,idcntt.' 
- Dcrut;tdil :\tuc lluwcll Ll'itl• dt• CuMro, Sccrctúriil. 
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ATAS DE COMISSOES 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL 

6• REUNIÃO (EXTRAORDINiiRIA), REALIZADA EM 
12 DE JUNHO DE 1979 

As dçz homs do di3 doze de junho do ano de mil novcccnt,os c sctcnt:l c 
nove, na S:lla "Clóvis Bevilftcqua", presentes os Senhores Senadores Ev:m
dro C:1rrcira - Presidente, Bcrnurdino Vijma, Henrique dC Lu Rocque, 
Humberto Luccn:1, Affonso Camargo, Lúzuro Barboza c Raimundo Pmen
te, rt:Une-sc :1 Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Alberto Si!-
va, 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que t: dada como 
:~provada. 

O Senhor Presidente concede, entilo, a palavra ao Senhor Senador Ber
nardino Viana, para que possa relatar favoravelmente ao Projeto de Lei da 
Câmara n~' 27, de l'l79, que "dispõe sobre criação de cargos na Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dá outras providências". 

Em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restriçõcs, 
Nada mais havendo a tratar, encerra·sc u reunião e, para constar. eu, 

Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 

COMISSi\0 DE I.EGISLAÇi\0 SOCIAL 

10• REUNIÀO, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 1979 

Às onze horas do di:t vinte c um de junho de mil novecentos e setenta e 
nove, na Sala "Clóvis Bevilácqua", sob a presidência do Sr. Senador Helví
dio Nunes, Presidente, e, eventualmcntc, do Sr. Scnador Henrique de La 
Rocque, rcúnc-se :t Comissão de Legislação Social, com a presença dos Srs. 
Scnadores Franco Montara, Jutahy Magalhães, Jaison Barreto, Jessi: Freire, 
Aloysio Ch:IVcs, Raimundo Parente, Nelson Carneiro e Lenoir Vargas. 

Dcix:~m de comp:trecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Moa
cyr Dalla c Humberto Luccna, 

Havendo númcro rcgimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que i: dada como apro
vada, 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da pauta, são relata
das as seguintes proposicàcs: 

Pelo Senador Aloysio Chaves: 

Projeto dc Lci da Câmara n\'126, de 1979, que "acrescenta parágrafo ao 
artigo lO da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a legislação da Pre· 
vidência Social". Parecer: contrário. Aprovado, com voto vencido do Senador 
Jaison Barreto. 

Pelo Senador Hch'idlo Nunes: 

Oficio "S" n• 19, de 1977, do Sr. Governador do Estudo de Minus Gc· 
ruis, solicitando autorização do Senado Fcderal, para alienar, à Companhia 
Suzano de Papcl c Cclulosc, sediada em São Paulo, áreas de terras devolutas 
localizadas nos Municípios de Turmalina, Minas Novas c Virgem da Lapa, 
naquele Estado. Parecer: favorllvel, nos lermos do Projeto de Resolução que olc· 
rece. A Comissão aprova, por unanimidade. o parecer do Relator. 

Stonador l.enolr VarJ:a!it: 

Emenda n• I, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1976, 
que "altera a Lei n• 4.HH6, de 9 de dezembro de 1965, que "regula as ali vida· 
dcs dos rcprescntantcs comerciais autônomos, c dá outras providências". 
"Parcccr: fotvorávcl. A Comissão, scm votos discordantcs, aprova, por una~ 
nimidadc, o pareccr apresentado pelo Relator. 

Pelo Senador J ulson Barreto: 

I) Projcto de L~i do Senado nY 46, de 1974, que "dlt nova rcduçào illc
lru "b" do item 11 do urtigo 5• du Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973", Pare· 
ccr: f:IVorilvcl. Aprovado, por unanimidade. 2) Projcto de Lei da Cümur:1 
n~' 10, de 1979, que "altera dispositivo da Consoliducào dus Leis do Truba· 
lho", Purecer: f:wor!tvcl. Em discussão o Parecer, o Sr. Scnudor Hcnriquc de 
La Rocquc usu d:t p:!luvra c, p:trn melhor exume da mutériu, pede vistu do 
projeto, Encerr:uJ:t a discussão, u prcsidênciu conccdc vistu do processo uo 
Sr. Senador llcnrique de La Rm:que. 3) Projeto de Lei du Cümuru n~' 17, dc 
JI)7H, que "dispõe sobre'' prolisslm de Técnico cm Prótese Dcnt(lrill c deter· 
mina outras providCncias", l'ttrcccr: favoril\'cl. Aprovudo, por ununimidudc, 

A presidCnci:t detcrmina o adiamento da :~prcci:Jção dos pareceres dos 
Relatores sobre :ts seguintes proposições: 1) Projeto de Lei du Cümam 
n'' 77, de JI)7H, face a ausénciu do Relator, o Sr. Senador Moucyr Dalla; 
2) Projeto de Lei d:1 C:imam n~' 100, de 197H, a ['ledido do Relator, Senador 
Lcnoir Varg:ts, que justifica o seu gesto com u argumentação de que pretende 
reformul:1r o seu poueccr, cm virtude de ter recebido f:~rto materi:d a rcspcito 
d:1 mntéri:1 c, 3) Projeto de Lei da C;imum n~' 29, de 1979, ['lo r solicitação do 
Rclntor, Sen:1dor J:tison Barreto, a fim dc uguurdar a decisão da Mesa do Se
nado sobre :t consult:1 que lhe foi feita pcla presidência du Comissão, utruvés 
do Oficio n• 016f79·C,LS, de X de junho de 1979, cuja leitura o Sr. Presidente 
procedeu, p11r:t conhecimento dos Srs. membros da Comissão, 

Nad:t mais h:tvendo" tratur, cnccrra~se a rcuniUo, lavrando cu, Daniel 
Reis de Souz:t, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida c í.lprovada, 
seril assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSi\0 DE FINANÇAS 

11• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE 
JUNHO DE 1979 

i\s nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de mil nove
centos e sctcnta c nove, nu !iala "Clóvis Bevilúcqua", prcsentes os Senhores 
Senadores Cunha Lima, PresidCnte; Affonso Camargo, Saldanha Derzi, Ju~ 
tuhy Magalhães, Mauro Bcnevides, Vicente Vuo1o, Jorge Kalume, A\bcrto 
Silva, Mendes Canale, Raimundo Parente c Lomanto Júnior, reúne-se a Co
missão dc Finanças. 

Deixam de compureccr, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Guiomard, Arnon de Mclo, Amaral Furlan, Tancrcdo Neves, Roberto 
Saturnino, Amurai Peixoto e Pedro Simon. 

Ao constatar a existência de nUmero rcgimental, o Senhor Prcsidcntc 
declum itbcrtos os truhalhos, sendo, na oportunidade, lida e uprovada a :lia 
d:~ reunião :mterior. 

A seguir, são examinadas as seguintes proposições: 
l'rojcto de Decreto Legislativo n\1 U7/7'l- Aprova o Protocolo sobre 

Privilégios, lscnçõcs e Imunidades da Organização lntcrnacion'al de Tclcco
munic:u;õcs por Satélites- INTELSAT, assinudo cm Washington, no dia 
19 de maio de 1978, pelo Governo brasileiro. 

Relator: Senador Jorge: Kalume 
Pareccr: Favorável 
Conclustw: Aprovação do Parecer 
Projeto de Lci da Câmara n~' 24/7,'l- Concede pensão especiul u Darei 

da Silva c dí1 outras providências. 
Relator: Scnador Affonso Camargo 
P:1recer: Ftlvorável 
Conclusão: Aprovuçào do Pareccr · 
Projeto dc Lei da Câmara n~' 27/2'l- Dispõe sobre u criacão de c:ugos 

n:~ Sccretari:l do Tribunal Rcgional Elcitoral do Piauí c dá outms providén
ci:ls, 

Relutar: Senador Affonso Camargo 
flarcccr: Favorúvcl 
Conclusão: Aprovação do parecer 
l'rojcto de Lei da Ci1mara nY 8HJ77 - Institui seguro obrigatório n:~s 

g.urugens c cstacionamcnto pagos. 
· Rcl:llor: Senador Alberto Silvu 
Parecer: Contrltrio 
Conclusilo: Aprovacilo do parcccr 
Projeto de Lei do Sentido nY 125/74- Complcmcntm- Modilica H rc

d:~cito do mt. 4Y, da Lei Complcmcntur n~' li, de 25 dc m:1io de l'l71. c dú ou
tr:ls rrovidêncius, 

Rclutor: Scnudor Cunhu Lima 
Pmccer: Fuvorúvcl uo PLS 125/74 .c Contrúrio uo flLS n" 21/75 
Conclusim: Aprovuçilo do rwrcccr 
Projeto de Lei do Scnudo nY J4Jf7H- Altera :1 cstruturu de Cuteg.uriuo~ 

runciunuis do Qutldro Permuncnte do Scnudo Fcdcrul. 
Relator: Senudor Cunhu Uma 
P;trccc:r: JleJo mquivamcnto 
t'oncluslHJ: Arrlww.;ilo du purcccr 
Projeto de Léi do Senado nY 97/75- A1tcru H rcduciw do* 2~' do a ri. (,7 

da Lei Orgúnic:t d:t Prcvidi:nciu Social (Lei n~' 3.HU7, de 26 de ugnstn de 
l%t1); sóhre u Prujctn de Lei do Scnudn n" l69f7S,c.!UC "dctermirm que th 

benefícios conccdidtJs pelo INPS scn)o rcuju~t:1dus nu hu!-!c do reujustamcntu 
do !-!idilrin mini mo. Dít rlovu rcdu~tw :to 9 2v do art. (,1 da l.ei Orl{itniL'a d:t 
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Prcvidencia Social": c sobre o Projeto de Lei do Senado nljl 217/75, que "ai· 
tera a redução do§. 2~' do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social e dá 
outms providências", 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Parecer; Contrúrio aos Projetas e à Emenda da CCJ ao PLS nl' 97 j75 
Conclusão: Aprovação do parecer 

Projeto de Decreto Legislativo n~' 09/79 - Aprova o tex.to do Acordo 
sobre Imunidades, Isenções e Privilégios do Fundo Financeiro pura o Desen
volvimento da Bacia do Prutu no Território dos Países membros, aprovudo 
na IX Reunião de Chanceleres dos Países da Bucia do Pruta, a 9 de dezembro 
de 1977. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Parecer; Favorâvel 
Conclusão: Aprovação do purecer 

Projeto de Lei da Cúmara n~' 90/78 -Cria a Comissão Filatélica Brasi-
leira e determina outras providências. 

Relator: Senador Amarai Furlan 
Parecer: Favorável 
Conclusão: A presidência concede Vista ao Senador Affonso C amargo. 
Em virtude da ausência dos respectivos relatores, são retirados da pau-

ta as seguintes proposições PLC-89/78 - PLC·5/76 PLC-40/77. 

Esgot:lda a pauta de trabulhos, encerra-se :t reunião, lavrando cu, Cur· 
los Guilherme Fonscctl, Assistente du Comissão, :t presente A tu, que, lida c 
aprov:td:l, será assinuda pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 12 DE 
JUNHO DE 1979 

Às onze horas do dia doze de junho do uno de mil novecentos c setenta c 
nove, n:a Sala de Reuniões do Ancx.o '"8", presentes os Senhores Senadores 
Agcnor Maria- Presidente Eventual, José Lins, Affonso Camargo, Jutahy 
Magalhães c Passos Pôrto, reúne-se a Comissão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Bene· 
dito Canellas, Pedro Pedrossian, Evclásio Vieira, Leite Chaves c José Ri eh a. 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Constante da pauta, é lido, discutido c aprovado o seguinte parecer: 

Pelo Senhor Senodor José Llns 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n~' 3, de 1979, que .. Dis· 

pàc sobre a Politica Nacional de Irrigação, e dá outras providências". 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, luvrando eu, Sônia de 

Andrade Peixoto, Assistente da Comissão a presente A ta, que, lida c aprova
da, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

Luiz Viana (ARENA- BA) 

1•-VIce-Presldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vlce-Pnsldente 

Oinarte Mariz (ARENA- RN) 

1•-Secretárlo 

Aluandre Costa (ARENA- MA) 

2•-Secretárlo 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oiretor: AntOnio Carlo1 de Nogueira 
(ceai: Mexo 11- Terreo 
T~lelcne1: 223·6244 e 225·8505- Ramais 193e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chal~: Cãndido Hipporll 
(ceei: Ancuo U- Torr11o 
Telefone: 225·8505- Ramois301 e 313 

COMISSÀO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente, Evolo1io Vieira 
Vico•Prolidento, Leito Choves 

Titularei Suplentes 
ARENA 

Panai Porto I. Jutahy Magalhóes 
2. Ber~edito Canelai 2. .1\ffanla CamaríiJO 
J. Pedro Pedrouian 3. Jo6o Colmon 

Jaur lin1 
MOB 

I. E~elo1io Vieira I. Agenor Mario 
2 Leite C naves 2. Amoral Pei•oto 
J. Jc1o Richa 

Aiiitlenla: Sonia Andrad11 Pei11oto- Ro~ol307 
Reunioal: Ollortot•flliral, 01 I0100 horas 
tocolr Sola "Ruy 8orbo1o"- Anuo 11- Romah 621 o 716 

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARl 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Protidonte, Mondes Conale 
Vicii·Presider~lel Aganor Mario 

Lourivol Baptista (ARENA- SE) 

4•-Secretârlo 

Suplentes de Secretários 

Jorge Kolum11 (ARENA - AC) 

Benedito Can11las (ARENA - MT) 

Panos Porto (ARFNA - SE) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Mende1 Cor~ale I. Raimundo Parente 

2. JOIO Linl 2. Alb11rto Silvo 
J. E11nico Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

MOB 
I. Evondro Carreiro I. Marco' Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucono 
3. Mauro Benevidel 

Ani1tonter Corlot Ci11ilherme Fon~eca- Ramol676 
Reunióet1 Ter~al·feirot, 01 10,00 horas 
Local: Solo "Ciovit Bovilacquo" -Anua U- Ramal623 

COMISSÀO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 mombrat) 

COMPOSIÇÀO 

Pruiderllttl Henrique de La Rocquo 
1'·Vice·Prosidento, Aloy1io Chovet 
2'.Yice•Prelidente, Hugo Ramos 

Titularei Suplent11 
ARENA 

I. Henrique de La Rocquo 1. lenoir Vergas 

2. Helvidio Nunet 2. João Calmon 

3. Joto Sornoy 3. All"'lir Pinto 

'· Aloysio Chov11 .. Milton Cabral 
l, Aderbol Juremo l. Bernardino Viana 

6. Murilo Badaro 6. Arnon de Mello 

7. Moocyr Dolla 
B. Amoral Furlan 
9. Raimundo Por11nte 

MOB 

1. H11go Ramos I. Cunho lima 

2. Leite Cho~e1 2. Tancredo Nev111 

J. Lozaro Borboza 3. Dirceu Cardoso 

4. Nel1on Cameiro 
l. Paulo Bronard 
6. Franco Montara 

Anitlllnlll• Mario Heleno Dueno Brandão- Ramal 305 
l!eurlitHn· Quortol·feirat, as 10,00 hora1 
Loco I, 5olr~ "Ciovil Bevilacquo" -Anuo 11- Ramal 623 

.Junho d~ 197'1 

LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA 

Lidei' 
Jarbas Pauorinflo 

Vlce-Líderes 
Aloy1io Chov111 

JOIO Lin1 
Ad11rbal Juremo 
Lomanlo Junior 
Moacyr Dolla 
Murilo Badoro 
Saldanha Derzi 

LIDERANÇA DO MDII DA MINOIIA 

Líder 
Paula Brauard 

Vlce-Líderes 
Henrique Santillo 
Humb11rto Lucena 

Morco1 Freire 
Mouro Ben11vidu 
Or11ste1 Ouercio 

Pedro Simon 
Rob11rto SoiUrnino 

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL- (COF) 
(11 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jene Freire 
Vico·Pr11idente, Lozaro Barboza 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I. Jeno Freire I. Jose Ciuiomard 
2. Jose Sarnoy 2. Tarso Outro 
3. Pauos POrto 3. Bendito Canelas 
4. Saldanha Oerzi 4. Moacyr Dalla 
5. Allon10 Comargo 
6. Murilo Bodoro 
7. Benedito Ferreiro 

MOB 
I. Itamar Franco 1 . Henrique Santillo 
2. Lozaro Borbozo 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Sena 3. Ciilvon Rocha 

'· Mauro Bonovidet 

Aniltonto, Ronaldo Poch11CO de Oliveira- Ramol306 
RouniOol: Quintos•feiral, as 10r00 horot 
local, Sala "Ruy Barbosa"- Ano•o 11- Ramoi162l11 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

President111 Itamar Franco 
Vico·Presidento, Rob11rto Soturnino 

Titularei Suplont11 

I. Arnon de Mello 
'2. Bernardir~o Viana 
3. JOIO Lint 

'· Joue Freire 
l, Milton Cobrai 
6. Benedito Conolat 
7. Luiz Ca~alcant11 

I. Roberto Saturnino 
2. Itamar Franco 
J. Marcot Freire 
4. Pedro Simon 

ARENA 
I. Holvldio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Sonedito Ferreira 
4, Vicente Vuolo 

MOB 
1, Jo111 Richa 
2. Oreii1110uercia 
3. Toncredo Nevet 
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1\Uiitente: Daniel Rei1 de SauEO- Romal67~ 
RellniOeil OuartOi•leirai, 01 10t30 hara1 
lacalt Sala "Ruy Barbo1a"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA -(CEC) 
(9 membra1) 

COMPOSIÇAO 

Preiidenlet Ja6a Colman 
Vice·Preiidenlet Jutahy MagalhOei 

Titulares Suplente~ 

ARENA 
I. JoOo Calman I. Ja1e Lin1 
2. Tona Outro 2. Arnan de MeiJe 
3. Jutohy Mogolh6e1 3. Jorge Kolume 
4. Alayiia Chovei •• P1dra Pedrauian 
5. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michilei 

MDB 
I. Adalberto Seno I. Marcai Freire 
2. Evelosia Vieira 2. Gilvon Rocha 
3. Franco Montara 

Ani1tentot Sónia Andrade Peiaoto- Ramal307 
RouniOost Quinloi•leiral, Oi 10,00 horot 
Local: Sola "Clovis Bevilacqua"- Anua 11- Ramal 623 

COMISSI.O DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pre~idonlot Cunha lima 
Vico·Pre~idonlet Tancredo Neve1 

Titularei 

I. Raimundo Parente 
2. Jo1e Guiomard 
3. Arnan de Mello 
4. Lomanlo Junior 
5. Affon.a Camargc. 
o Vicente Vuolo 
7 Alberto sa~a 
a. Amoral Furlan 
9. Jorge Kalume 

10. Jutahy Mogalhóei 

11. Mondo1 Canelo 

1. Cunha limo 
2. Tancredo Neve~ 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Bono-.ide~ 

Suplonto1 
ARENA 

1. Saldanha Oer1i 

2. Henrique do Lo Rocquo 
3. Jeno Freire 
4. Jo~e Sarnoy 
S. Milton Cabral 
6 

MDB 
I. Paulo Bronord 
2. Morco1 Freire 
3, Lo1oro Barboao 
4. Jo~e Aicha 

Aulltentet Carlos Guilherme Fon11ca - Ramal 676 
ReuniOelt Qulntoi•leirol, 61 9t30 horoi 
localt Solo ''Ciavi1 Bo-.ilacqua"- Ano•o 11- Ramol623 

COMISSAO DE LEOISLAÇAO SOCIAL -(CLS) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇAO 
Presidente; Helvldio Nune1 

Vico•Pre1ideutet lenoir Varga1 

Titularei 

1. Lenoir Vorga1 
2. Hel-.ldio Nune1 
3. Jeue Freire 
4. Moacyr Oalla 
5. Her~rique 'do La Rocquo 
6. Aloy1io Chovei 

Supler~lo1 

ARENA 
1. Jutohy MagalhOel 
2, Raimundo Poror~lo 
3. Eunice Mlchile~ 
4. Benedito Canelai 

lliÀRIO IJO CONGRESSO NACIONAl. iS•tio III 

I. Franco Montara 
2. Humb~rto Lucena 
3. Jai'o" Barreto 

MDB 
I. Nol1on Carneiro 
2. Marcot Freire 

Ani1tentor Daniel Reis do Sou1o- Romal67.5 
Rouni6011 Ouintol·feiroi, 01 11t00 horo1 
Localt Solo "Cto~i• BeYilacqua"- Anuo 11- Romal623 

COMISSÀO OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
{7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Prolidentet ArnC?n do Mollo 
Vico·Presidenlet Alberto Sil~o 

Titulorn Suplent01 
ARENA 

1. Lui1 Co~olconto I. Alfon1o Comorgo 
2. MihonCobral 2. JoOo Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnan de Mello 

MDB 
1, Dirceu Cardoso 1, GiiYon Rocha 
2. Itamar Frar~co 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique 5antillo 

Ani1tentor Ronoldo Pacheco do Oli..,.iro- Ramal 306 
Rouni6est Quartol·feiras, às 11r00 hora1 
Locolr Ar~o•o "B"- Solo ao lado do Gob, do Sr. Sor~odor 
Joáo Bo1ca- Ramal 484 

COMISSI.O OE REOAÇAO- (CR) 
(5 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Proiidonflll Dirceu Cordo1o 
Vico·Pr111idontet Adalberto Sena 

Titularei Suplentes 

1. Tona Outro 
2. Saldanha Oorzi 
3. Mendes Canelo 

I. Dirceu Cordeio 
2. Adalberto Sono 

ARENA 
1, Jo6o Calman 
2. Murilo Bodoro 
3. Jo1o Sarney 

MDB 
1, Hugo Ramo1 

Auilhtnlet Mario Therno MagolhOo1 Motto - Ramal 134 
ReuniO". QuiniOI·feiral, 01 12t00 horas 
Locolr Solo "CioYÍI Bo~Hacqua"- AneMo 11- Ramol623 

COMISSAO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 1.5 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pro1idontet Tot~o Outro 
J9.1Jico•Prtiidenler Saldanha Der1i 
2'·Vice·Prelidonter Lamento Jur~ior 

Titularei Suplor~lei 

ARENA 

l. Tono Outra l. Aloy•io Cho-.o• 

2. B11rnardir~o Viar~a 2. Pedro Pedronian 
3. lioldanho Oerzi 3. Henrique de la Rocque 
4. Lomonto Junior 4. Jose Guiomord 
5. Mondei Cano lo 5. Luia Cavalcante 
6. Aderbal Juremo 6. 
7. Almlr Pinto 
8. Lenoir Vorgo1 
9. Joio Sarnoy 

Síbudo 23 1961 

MDB 
I. Paulo Bronord I Marcai Freire 
2. Nel1on Carneiro 2. Mauro 6ene~ide1 
3. Itamar Franco ' Leite Cho~e1 
4. Jo1e Richo 
5 Amoral Peixoto 
6. Tancredo Ne~es 

Alliilllr!IOt Condido Hipperll- Romai1 301·313 
Reunion: Quortas•foiroi, 01 11r00 horo1 
Local r Sola "Ruy Barbeia"- Anoao 11- Romois621 o 716 

COMISSÀO DE SAUDE- {CS) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Ciilvan Racho 
Vice•Presidente: Henrique Sontillo 

Titularei Suplente~ 

ARENA 
I. Lamento Junior 1. Saldanha Dorzi 
2. AI mi r Pinto 2. Jorgel(alume 
3. Alberto Silvo 3. Ber~edito Canelai 
4. Jose Guiomord 

MDB 
1. Gilvon Racho 1. Jose Richo 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Anillenlo: Carlos Guilherme Fonseca- Ramol676 
Reunioe1: Ouintoi•leirol, 01 1 Or30 horo1 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- AnoMo li- Ramais 621o71ó 

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pr11idontor Jorgol<alume 
Vico•Pre1identer Mouro Beno-.idoi 

Titularei Suplonte1 
ARENA 

I. Jorge Kolume I, Raimundo Parente 
2. luiz Cavolconle 2. Amoral Furtar~ 
3. Murilo &odoro 3. Jose Guiomord 
4. Benedito Ferreiro 

MDB 
I. Mauro 6eno~idoi I Cunho Limo 
2. Agenor Mario 2. Joi1or~ Barreto 
3 Hugo Romo1 

Ani1tentot Carlos Guilherme Fon11co- Ramal 676 
Rouni6111t QuartOI•Ieirol, 01 9t30 hora• 
Locolt Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romais621e 716 

COMISSAO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- {CSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pro1identot Evondro Carreira 
Vice•Pre1identor Humberto Lucena 

Titularei 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique dela Rocque 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Sil~a 

Suplente1 
ARENA 

1. Allon1o Comorga 
2. Pedro Pedronian 
3, Adtrbal Juremo 



1, Evandro Carraira 

Humberto Lucano 

laloro Borbota 

MDB 
1. Onulo\ Ouorcio 
2. f'f'eloiiO Vieira 

Aui~lento: Sonio Andrade Peixoto- Rama\307 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S•çloll) 

Titulare~ 

1. Benedito Ferreira 

2. Vicente Vuolo 

3. Pedro Podrouian 

Suplentn 

ARENA 

I. Pouoi POrto 
2. Lomonto Junior 
J. Alberto Silvo 

Reunióel: Quinlal·feirol, 01 9t30 hora\ 4. Affon\a Comorga 
Local1 Solo "Ruy Barbo•o"- Anuo 11- Romoil62le716 

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICÀO 

Prntdenlet Benedilo Ferreira 
Vice-Pre~idenlet VicenTe Vuolo 

MOB 

Evondro Carreiro 1. Leite Chovei 
2. lo:aro Borboio 2. Agenor Mario 
3. Ore~lei Ouercio 

AniiTenlet Ranaldo P~checo de Oli'teira - Ramal 306 
Reunióe1: TerÇOi•leirol, a1 10t00 horo1 
Local; Solo "Ruy Barbo1a"- AnexoU- Ramoi•621 e 716 

SERVIÇO CE CO~IISSÕES "ER.'W:ENTES 

Junho de 1979 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUERITO 

ComiuOe~ Temperaria\ 

Chofer Ruth do Souza Coitro 
local, Ana~ o 11- Terreo 
Telefono: 225·8505- Ramal 303 
1) Comin6h Tompororia1 paro Proje!Oi do Conorono No· 

etanol 
'2) Comiuoe• Tempororio1 poro Aprecio~Oo de VelO\ 
3) ComiuOcu E1peciai1 e de lnquerilo, 11 

41 Comiuõo Mi11a do ProjeTo de Lei Orçamenloria (arl. 90 
do Regimenlo Comum). 

AuuTenlol de Comiuoolt Horoldo Pereira Fernondu - Ro· 
..,oi67A; Alfeu de Oli'teiro- Roma167AJ Cloide Mario B. F. 
Cruz - Ramal S98J Mouro Lopo I de Se - Ramal 3101 Leito 
Loi'tOI Ferro Coifa- Romol31o4. 

HOn!.RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE~ PEI~oli\NENTES 00 SENADO FCCERJ\L 

!10:0\S TERÇA S A L A S ASSISnNTF. IIORJ\S QUINTA S t\ L J\. S ASS!STE::TE 

c.T. RUY DI1RDOSA RONALOO C.F. CLOVIS DCVIL!.CO~A 
GUil~EIIME 

R<ll11ais-62l c 7l6 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS BEVIL~CQUA GUILHERIIE C.S.P.C. RUY 131\RBOSA SONIA 
nu.mnl - 623 R<ll11ais-62' e 7l6 

HORJ\S QUA~TA SAL AS ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQU/1 SONIA 

RUY BARBOS/\ R<ll11al - 623 
09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 

Ramais-621 c 7l6 RUY BARBOSA RONhLCO c.c.F. 
CLÓVIS BEVIL~CQUA MAR II\ Ramais-621 e 7l6 

c.c.J. 
Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY B/\RBOS/1 GUILIIERHE lO:OO Ramais-621 e 7l6 

C.A. RUY BARBOS/\ SONI/1 
Ramais-621 e 716 ll:OO C.L.S. CLOVIS DEVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. 01\NIEL 

Ra.mais-621 e 7l6 12:00 C.R. CLOVIS B&VILKCQUA fiARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C. R. E. RUY BARBOSA C~NDIDO 
Ramaio-621 e 7l6 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO "D" RONALCO 
Ramal - 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV - N'l Oi7 TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 1979 BRASJLIA - DF 

SENADO FEDERAL 
SUMARIO 

- ,\TA OA lO~." SESSAO, EM 25 DE JUNHO DE 1979 

I . I - ABERTURA 

I . 2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes à.~ sermintcs mati:rias: 

- Projeto de Lei do Sl•nado n.0 !l/79. que dispõe :-;obre a. 
isenção de Imposto de Renda para os proventos da aposenta~ 
daria e para as pensões. sob n condição que rspt•cl!ica. 

- Projeto de Lcl do Senado n.0 112/79, que constdera. ni\o 
trlbut:l.vels, para ctclto do Imposto de Renda, os proventos e 
pensões nas condições que Indica. 

- Projeto de Lei do Senado n.u 130/70. que acrf!scent·.t JHI.· 
rágrn!o único no nrt. 0.0 dn Lei n.0 6.019, de 3 de janeiro dt• 
1C79, que dispõe sobre o trabalho temponirlo nas empresus 
Ul'banns. 

- Projeto de Lei do Senado 11.o 139/79, que acrescen1.n dJs~ 
positiva ao vigente Código de Processa Penal 1 Decreto-lei n.O 
3. GBO. de 3 de outubro de 10411. 

- Projeta de Lei do St'nndo n.u 147/79, que assegura sa~ 
lãrla tgunl no do dispensada na empregado contratada para. 
substituí-la. 

- Projeto de Lei do Senndo n.• 157/70, que dispõe sob~o 
amparo ao trabalhador dt'scmprcgndo. garnn tindo-lhe o direi~ 
to ao auxilia doença e h. aposentadoria par lnvaUdcz. 

I. 2.2 - Comunicações da Presidência. 
- Ceslgnnção de Srs. Senadores pnrn representar a Scnn· 

do na reunião especial da A~embléla Legislativa da Estado 
de Minas Gerais, comemorativa da denominação de Pn•.sidcn tr 
Juscelino Kubltschek de Oliveira. atrlbuidn ao plenó.rlo dnqut"ln 
.'\sscmbléla. 

- Recebimento dos Oriclos n.0 • S/8 a S/14, de 1079, do' 
Oovemadorcs dos Estados que menciona, solicitando auto.rl· 
zação do Senado Fcdt.•rnl para que passam contratar operaçl.l~s 
de empréstimos externos, pnra os tlns que espccitlcnrn. 

1.2.3 - Discursos do·l·:xpediente 
SENADOR 1/ELVID/0 NUNES- Apelo no Governa Federo! 

no sentido de um mn!OI' npola no bnbaçu nordestino, em face 
de suns potenclallctndcs como umn das tentes nlternutivns de 
Pl'odução de L'ncrgln. Dlspostçüa do Sr. Ministro do Interior 
cm concluir n BR~o:w, que lhm Fortnlezn a Brnsilln. 

SENADOR LEITE CHAVES··- Observações sobre n poslçi\o 
nclotnda pelo Grupo Atnlln, tendo cm vlstn notld:irlo dn Im~ 
J)rcnsn, sobre n nmcnçn dl' parullsnçüo du Usinn Central do 
Pnruná. 

I . :! ..t - Cnmunlcuc::io da Lldcnmc:a do !\JDU tHl Cãnmr;l 
dos llepuL:ulos 

-- Dt! .substltulçilo dt> mt.•mbi'O cm Coml~süo MI~La. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Redução llnal da emenda do Senado ao Projeto de Lel 

da Cãmara n.• 65/76 1n.• 1.066/75, na Casa de origem), que 
dispõe sobre causa de especial aumenta de pena, quanto aos 
crimes contra a administração pública, praticados por ocupan
tes de cargos em comissão da administração dlreta e indlreta, 
regula a forma de seu procedimento, e da outras providências. 
Aprovada. A Càmarn dos Deputados. 

- Redação llnal do Projeto de Lei do Senado n.• 34/78, de 
autoria do Sr, Sen:~.dor Itamar Franco, que proibe aplicações 
flnancetrns, pelas pessoas juridlcns de direito plibllca, de re~ 
cursos obtidas com a finalidade de financiar obras ou empre~ 
endlmcntas de Interesse da respectiva administração. Aprovada. 
A Câmara das Deputados. 

- Redação llnal do Projeto de Lei do Senado n.• 08/78, de 
autoria do Sr. Senndor Lãznro Barbozn, alterando o nrt. 2.0 da 
Lei n.o 5.173. de 27·. de outubro de 1066, que dispõe sobre o 
Plano de ValorizaçãO Econõmlca da Amazõnln. Aprovada. A 
Cãmara das Deputados. 

- Redação llnal do Projeto de Lei do Senado n.0 48/79, de 
autoria do Sr. Senador Ló.znro Barbozn, que acrescenta pará~ 
gralo único no art. 2.0 do Decreto n.• 24 .150, de 20 de abrl! de 
1034. Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

- Projeto de Lel do Senado n.0 62179-Complementar, de 
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que prorroga o prnzl 
de vigência da Lei Complementar n.0 35, de 14 'de março de 
1079, e da outras providências. Declarado prejudicado. Ao Ar
quivo. 

1. 4 -'- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENADOR GABRIEL HERMES - Eslorços desenvolvidos 

para fomentar o cooperativismo l'la Estado do Pará. Adoção, 
por parte do Banco· Nacional de Crédito Cooperativo, de pro
vidências em favor de pequenos agricultores e coopera.tlva3 
daquele Estado. 

SENADOR ADERBAL JUREMA - Importância da manu
tenção da Delegacia Regional do Instituto Brasileiro do Caté, 
em Recite. · 

SENADOR JOSt RICHA - Politica caleelra nnclonnl. 
SENADOR AGENOR MARIA - Argumentos do Governo 

para redução do teor de gordura do Jelte tipo "C". 
SENADDR MAURO BENEVIDES- Proposta que será apre

sentada pelas Bancadas do MDB na Câmara dos Deputados c 
no S~nndo Federnl no Dlretórlo Nnclono.l do Partido, no próximo 
dia 27, de uma ação vlgllant<" contra. n dissolução dns atuats 
ngrC'minçõcs po!Jtlcns. 

SENADOR JI'TAIIY MAGALHAES- Sugestões apreseuLn
ctas pela cmprcsnrlncto baiano, ntrnvés dn Secretaria de Agrt .. 
culturn, no Governa Fl'dernl. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Conclusões dt~ comtssfi.o 
partlclárln elo MDD sobre n trglslnçl!O slndicnl l! trnbt~lhl:-ta. 
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I. 5 - COMUNIC.~ÇAO DA PRES!Df<NCIA 

- Término do pmzo parn aprrsL'lllacào cll' emf'IHln .... ao 
Projrto de Rcsohi<;>Úo n.u 34/70. 

I .O - DES!GNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO 

:! - UJSCUHS0:-1 JlltOSU!"iCIAUOS E:'\1 SESSt)ES ,.\!"i· 
'fERIORES 

- Do Sr. St~n:ldor Lcl!t• Cll~ves, proferido 11:1 Sl's:-;;·w ck 
:!2-6-70. 

Do Sr. St·nnrlor Lourlval Rapti:-;tn, proff'rldCI na :-;t·~ .... úu 
elo 7-ll-7!1 

3 ATAS OE CO:\lJSSúES 

~lESA ll[J(E1'011.\ 

l.lllEIIES I' VICI,·I.IIIEitES DE I'ARTI!lOS 

Cmii'OSI('AO IMS COJIISSI\ES I'EitMANEN'I'ES 

ATA DA lll-1." SESSAO. El\1 25 DE .JUNHO OE 19i!l 

1." Sessão Legislativa Ordinál'ia, da 9." Legislatura 

I'RESIDF::\'CIA 00 Slt. :>/!LO COELHO 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ,tCHA.II·SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena -· Jorr::-c Knlume - Raimundo Parcntf' -
Aloyslo Chaves ·- Jarbas Passarinho - Alcxnndrc Costa -· Al
bcorto Silvn - HC'lvidio Nunl'S -- Jose Llns - Mauro Bcnf'vldcs -
AgC'nor Marta - Cunha Lima . - Nilo Coelho - Lourival Baptista 
- Jutnhy Magalhães - Luiz Viana - Benedito Ferl't'ira - .Jo.s1' 
Richa - Leite Chaves -- Jal.son Barreto. 

O SR. PRESIDESTE (~ilo Ctu~lhol -A lista de presença acusa 
o comparecimento de 20 Srs SL•nndores. HrtVl'ndo núnlf'ro n·
gimcntal, dcclnro aberta a sf'ssão. 

O Sr. l.U-SL•cretórlo procedera à leitura do Expcdientf'. 
E lido o .o;crmiute 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
I~Aitt:CER s.u 333, DE 1!179 

D:1 Comissiao de Constituh;:in c Justil,':l. sobre o l'rojeto 
. de Lei do Scnadu n,41 !J, de 1970, que "dispê1e sobre a isen
<.'iiO do Imposto de Renda para os pro\'entns da apo~enta
doria e par:1 ól!! Jlensõcs. sob a condh:ão que esJJecirica". 

Relator: Sen;ulnr Alo~·sin Chfi\'CS 

A proposição sob anfdlsc pretende excluir da incidência do 
Imposto de Rcndn os proventos de inntlvldade e a.c; pcn.sões, desde 
que n.s pessoas que os pf.>rcrbum nüo cxerç~m1 qualquer atlvldadr 
remunerada. 

!?. Tal prctL•nsão não podt' prosperar. A inconstltucionnlldad!' 
dC' quC' se rt'V!~StL'. inob.srrvando a competência ele inlciatlvn t•st~be~ 
lccldu no ~rt. 57, inciso I, da Constituição Federal. c as Improce
dentes alegações com que se procura rundamcntã.~ln, rL•comcndam 
u .~cu não acolhhnrnto. 

3. Realmente. não justifica pn•tcnder-sc excluir tais pro
ventos e as pensões da Incidência. do Imposto de Renda. sob o 
argumento de que estão condenados os aposentados c pcn:ilonistru; 
a tert•ivcts privações. face i1 mingua de recursos tlnancctros. 

4. A pet•tlnentc lcgtslnçáo. sa.biamt'nte elnbornd!l, estnbelcc{· 
com acerto um limite de lsenç:io. nntL•s do qunl não incide o tribu
to. E cs.:)e limite, que se refere il renda liquida, Já deduzida.~ ru; 
despesas ncccssil.rins il pet'ccpc;ão dos rendimentos l' abatidos. den
tre outros, gastos com médicos, dcntlstns, hospltnliznção e Instru
ção, é anualmente corrigido, c\evo.nau~sc o teta não tributado. 

5. O imposto, vale observar, não dt•ve Incidir sobre pcs.'ioa.'> 
.'it'gundo condh;õcs pnrttculnre.'l dC' rLtividade ou lnn.tividade, ma.s. 
como jú acontl•cc, proporcional c progressivamente, cm runçào do 
montantl' dn rcndn ou proventos n.ufcrldos. 

6. Quando de pequeno vnlor. os proventos ou pensões L•stn
rfi.o n.utomntlcnmcntc isentos do tt·ibuto. E st• vultosu.'> súo a.o; quan
tia.~ percebidas n esses títulos, nndn justificaria a lscnçfw prt>tcn
cllda; nem mesmo n restrição: "desde que ru; pesso:ts qut• o pcr
CPbnm não exerçnm qunlquct' ntlvldnde rcmuncl·ncJa". Nestt• pas.'io, 
\'t'\lc lcmbrru·, pod!' a IR~sson não cxt•rct•r ntlvldnde l'emum•mda l' 

receber rendas outms bem malpres que a pl'nsúo ou provento. 

7. Dcstnrtl', PXcluir proventos e pensõPs dn.inclcll•ncla do Im
posto dC' Rrncla. cianeto lu~tar ú lst•ncüo dL' aposentarlot'ln t' P~"ll:iiO
nb;tns, nll{uns com e!L·radns e.'ilip(·ndlos, ao llH'.~Illo tt·mpo t•m qut• 
são tr\butacla~; Jlt':i:-cm.~ t'lll aLivlcl:ale, multa!; \t!Zt•s pt'l'ct•hendo vt·n
c'nlH'ntc·~, ou salúri(l,; ln!nton·s :\qtwlt•s. r~onstltllll'i:J um~~ ud111.~:L 
<iJ:;eriml n::-u;;H> 

!l. Atnda. no q\!1' ,'>1' r·•!ton• IIO.'i prov('ntn: •. llllpti ··.' ·• :1•!!.1•' q•,: 
o !Jt'('l'f't!l .. ]t'l 11." I ti·l:..!, (\(• '1·1~-7!1. ]WI'llll!t' !IIIi 11 L:t!<il'•" I·· I 
L•:p,•:.~t·n\:L ~" t'!!:t'tl' atw••. ~·~:l'll!i:·,·m d:t trlhnlat·;~,, , ... 

cebidos dt• pcsson Jlll'idlca de direito público ;~te o ltmitc {j(• 

CrS 180.000,00 rct•nlo e oitentn mil cruzeiro:-; i, 

D Ante o t•xposto, opinn-sl' pela rejeit,'fln elo proJdo por in-
constltuclonn.l 

Sn.ln da.!i Comissôes, 21 dL• .itmho de 1070 - Henrique de La 
Rucque, Prc.sldt•ntc - o\luysio Ch~n·es, Relator - Sclson Carneiro 
- llugo Uamos - Cunha. I.ima - Jleh·idio Sunes - 1\lmir l'into 
- Raimundo l~arente- Lenolr VarJ;"~IS - Bernardino Vian~l. 

t•ARf:Cf:R N." :f34, Dt: 197ft 

D:l Cnmlssáo de Constituição e Ju:\ti~:l, ao Projeto de 
Lei du Sen:uln 11.11 112, d~ 1979, que "considera náo tribu
t:i\'eis, para efeito do lmJIOSto de Renda, ns JJro\'entos t' 

pcnscies nas condic;õcs IIUC indica", 

Relator: Senadnr t\loysio Chaves. 

O nobre Senador Cunha Lima, com o Projeto de sua nutol'ia. 
orn sob exame, define como Isentos de tr!buta~fi.o, na faixa do 
Imposto ele Renda. "os proventos de aposentadoria c as pensõe~ 
p:agas a quem não possua outra fonte de Ranhos" 

A proposlcáo, Inspirada nos melhores propósitos. corrcspondC' 
a uma das mais justas r<'iVIndlcnçõcs de aposentados, os qual.s. 
gcrnltnentc vivendo com proventos escassos. acham que deviam ser 
poupados do Imposto de Renda. após tantos unos de Ingentes 
sacrlt'iclo.s oferecidos n Nação. 

Contudo, o Projeto <' lnconstituclonnl c, cm conseqüência, não 
podf' .ser aprovado. Uma coisa é descja1··se fazer justiça através dt• 
leis sociais aprimoradas, outra é o melo dL• obté-la por instru
mento constitucional c jUI'idico adequado. 

No caso cm pauta. por mnls justa que seja n reivindicação, elu 
t' lnvhi.vel por proiblçil.o do nrt. 57, I c IV, da Constituiçito Fe~crnl. 
qur reserva ü competência exclusiva do Presidente da Republica 
a Iniciativa das Leis que "disponham sobre matéria flnancclrn" r 
versem "lllatérin trlb'utrit'Ül." E. n meu ver, n leg-Islação sobrr 
lmposto de Renda se Inclui nn mnter!n financeira elo citado ~..ilspo
sitivo constltuclonnl. pois, se aprovado fosse o Projpto. estar-se-ln 
reduzindo a Receita da União e. em conscqUCncin, interfcrindo-st• 
nns finanças públicas. 

O art. 65, in fine, da Constltnl~ii.o - embora a~nsalhado nn 
Seção VI do Capitulo VI - ''Do 01·çnmcnto" -. torna abrangente 
a competência do Potle1· Executivo, no detcrminm· - t•cferlndo-st• 
il.s leis cuja lnlclattvn ê cln compctCncln do Poder Executivo - •·ou. 
de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem n rtcspesn pú
blica" 

01':1, n Despesa 1\emprc se nmpllot com n redução cln Reccltn. 
Verlfica-sü que n Constituição, por todos os lados, procura 

cnrntlznr a nmplltuclf! ela inlcintlva do Executivo, nilo deixando 
qualquer abertum ii interpretação que tuvorccc~SSL' n lnlcintivn 
pnrlnmt•nt:tl' 

Nn verdade, todos somos concordes cm QUl' n ntual Constltulçüo 
provavelmente scrn deveras rig:ldn t', em multos pontos. poderia 
ser minlmlzndn no sentido de Pl'oporcionnr maiores oportunidades 
de lnicintlvn no Podei' Lcgislntlvo. No entanto. enquanto não Sl' 
modlflcnrem tnls pontos, nüo resta n cstn Comissito 11cnão npontnr 
as Jnconstltuclonnllclndes que vlclam dctNmlnndns proposições que. 
t•m outras circunstitnciu.s, mereciam o nosso npo10. 

Em face elo L'Xposto, opino pela rcjciçflo elo PLS n.U 1'12/70, por 
lnconst!t.uclonal. 

Snla das Coml.~súrs, 21 dt• junho dP i!l7ü. - llt~nrh1111: de J.n 
Huequc, Pr~·sld!•Jltt•- ,\luysin Cha \'t's, Rt'!atm·- Nt•lsun Curnt•irn
B··a·uar·llirw \'l:um - llch•itllu Nunc~s - Almir l'lntn - Lt•nnlr 
\';tn:as - Jtaimurulu Part•utt~ - llu.:u ltanws - Cunh;r l.inm, 
\1'111 vnto. 
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l1t\RJ<:CIUt s.u :135, 1>1·; W79 

Oa Comissáo de Cunstltulção e Justiça. sobre o l'rojeto 
ele Lei do Seu ado n,11 130, de 1979, que acrescenta pará,~:raro 
único ao nrt, ~l.u da J.ei n.u 6.019, de 3 de janeiro de 1!.174, 
que dispõe sobre o trabalho tempor;i.rio nas empresas urba~ 
nas. 

Uelator: Senador Jlugo U:Lnws 

l, Tratn~sc dt• Projeto de Lcl, de autoria do nobre Senador 
Orcstcs.Quércla, a luz do qual as empresas tomadoras de serviços 
tcmporarlos !lcnrl:tm impedidas de admitir empregados, cujas ca· 
tegorias profissionais cstej~m cm greve. Isso equivale a propor que 
os pmprcgados em ~-trevc nua possam trabalhar para se manterem 
cm atlvldades de canitcr precário. 

2. Não obstante o elevado espirita que norteia o Projeto sob 
exame, fere ele. em nosso entender, o ~ 23, do art. 153, da Consti
tuição Federal, in verbis~ 

"!:; llvre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou 
profissão, observadas as condições de capacldndt• que a 
lei estabelecer." !Grifou-se. 1 

3. Tmta~se de liberdade pública, ou seja, de direito Indivi
dual, que, em nosso ordenamento constitucional, tem hierarquia. 
superior, relativamente a preceitos Inseridos no c11amado ordena
mento social. Se o Brasil adotn o regime democrático, jamais os 
ln tcresses de categorias ou de grupos profissionais podem preva
lecer sobr(' as liberdades rundamentnls do homem. 

4. A Revolução Francesa fez-se para conquistar os direitos 
basilares do homem e do cidadão. No Século XIX não se conheciam 
os chamados direitos econôrnlcos e sociais. Dava-se Cnfasc a liber
dade Individual em confronto com o arbitrlo político. Hoje, a 
p1·ctexto de ordenar n comunidade sob aspectos cconômlco-soclals, 
não se lrit cometer o e)(agcro de contemplar o predomínio absoluto 
de uma classe. por mais Jmporta!lte que seja, sobre o homem na 
:ma condição de indivíduo, dotado de direitos absolutos porque 
inerentes a sua condição de pessoa. H:i. mister conter a exacerba
ção de certos valores, em ordem a que a massa não venha a absor
ver a Individualidade, cm absoluta colisão, Inclusive, com o ~ 36. 
do art. 36, da Constituição Federal, no qual se dispõe que a espe
clflcnçào dos direitos c garantias expressos não exclui os imJJIÍ
cJt(IS, que derivam do regime e dos principias que ela adota. 

5. Com a máxima vCnla, opinamos pela rejeição do Projeto, 
porque está em desacordo com o ~ 23, do art. 153, da Constituição 
Federal. no que concerne â. liberdade de trabalho. 

Ê o nosso Parecer. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1979, - llenrique de La. 
Roc(lue, Presidente - Jlugo Ramos, Relator - Bernardino \'lana. 
- Jlelvidio Nunes - Almlr Pinto - Raimundo Parente - Nelson 
Carneiro - Cunha Lima. 

I'~RECEI! N." 336, DE 1979 

Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n,11 139, de 1979, que acrescenta. 
dlsposith•o ao \'h:entc Código de Processo Penal !Decreto
lei n,11 3. 6K9, de 3 de outubro de 194ll. 

Relator: Senador 11ugo Ramos 
1. Cogita-se de Projeto, de autoria do nobre Senador Nelson 

Carneiro, no qual se propugna pela dispensa. de tlnnçn. para pcs
.:;oas comr>rovadamente pobres. 

2. Nl•nhuma objeção se oferece à. constltuclonnlldnde do Pro
jeto. Cutdn-sc, além do mais, de proposição dotada de elevado 
sentido soclnl. 

3. Hi'l, todavia, reparos que se não pode deixar de razer no 
Projl'to sob exame, relntlvos à técnica legislativa. 

3.1. Com efeito, o nrtl~o 285 do Código de Processo Penal 
jli tem um pnrli.:rnfo tanlco de enorme rclevfmcln c, por Isso mesmo. 
inctispl'nsó.ve! no Diploma Je~-nl cm cogltnçti.o. 

3.2. Destartc, hó. mister sejnm introduzidas alterações nn 
proposição legtslntlvn cm foco, O ntuai pnt·á~rat"o único, do artigo 
285 passaria a constltult·-ihe o paràgrafo primeiro 1~ 1.11 1, O pre
ceito que nele se pl'etcnde Introduzir scrin o parágrafo segun
do ! ~ 2.11 J, 

3.3. Dt• outra partt•, vale rt•ssnltar que, embora. conccdltln n 
fiança, prescreve o Código de Processo Penal umn série de deveres 
para o afiançado, tendo-se cm vista n instruçüo criminal e n 
gnrnntln de uplleaçúo dn lei pl'nnl. 

.3. 4. Nt•:isn ontem de idéias, h ti de deixar-se explicito Qlll' a. 
di.SJlt'n::;a cit' !lança nflo exinw o ncu:mdo ou o réu d~ obrl1~açõcs 
ncessúrlllS atl'ibuidn:i aos aflançndos rm gernl 1arts. 327 c 328. 
du CPPI cujo dt•seumprllllL'Ilto lmpol·tn Qtlt'bru de tlança. Nilo 

tem sentido que no !.sento de !lança se confiram privilégios outros, 
nem se pode deixar ao Intérprete a solução das controvérsias a 
respeito do as.'iunto sob mira. 

3.5. Emborn o Projeto cm tela preveja o requisito de com
provadól pobreza não Indica a maneira como o preso produzirá a 
prova exlgldn para a dispensa de !lança. 

3.6. cumpre sejam eliminadas exlgCnclas burocráticas que 
a!Jijnm o preso, quanto n realização da prova de pobreza, privan
do-o da liberdade por mais tempo, que o Indispensável. Não seria, 
ademais disso, recomendável se deixasse a quc!\tão da pobreza il 
discrição das autoridades policiais, como !ante de eventuais abusos 
dc autoridade, ora cm detrimento do preso, ora em prejuízo dos 
interesses sociais em jogo, relativamente à. aplicação da· Jel penal. 
Portanto, convém tlxnr critério objetivo e de rápida aferiçii.o, 
tendo-se em vista a média das pessoas bene!lciadas pela lei. 
Aproveita-se a propósito sugestão do eminente Senador Nelson 
Carneiro, contida na justi!lcação do Projeto, para propor seja a 
tinnça dispensada iLs pessoas cujos ganhos 1 salários, remunera
ções, vencimento, soldos etc.) sejam Iguais ou inferiores a três 
salários rninlmos. Com isso. arastam~se os Inconvenientes, acima 
expostos, além de instituir-se presunção Jure Et de lure contem
pladora da Imensa. maioria dos Individuas. 

4. Assim, opinamos no sentido da aprovação do Projeto, ora 
apreciado, com as modificações e aditamentos, que, em nosso 
entender, se rnzem Indispensáveis. 

EMENDA SUBSTITUTIVA N.0 1-CCJ 

Art. 1.0 Acrescentem-se ao artigo 285, do Decreto-lei n.0 3.689, 
de 3 de outubro de 1945 !Código de Processo Penalt, os seguintes 
parágrafos: 

§ 2,11 Não estão :lujeltas ao pagamento de fiança as pessoas 
que comprovem, perante a autoridade competente, perceber ganhos 
Iguais ou Inferiores a três vezes o matar snlário mínimo vigente 
no País. 

~ 3." A Isenção de tinnça não Importo em eximir o benertciá
rlo do cumprimento das obrigações Impostas aos a!lançadores em 
geral j arts. 327 c 3281, nem dispensa a notlflcn.ção a que alude o 
parágrafo único do artigo 329 deste Código. 

§ 4.0 O atual parágrn.!o único, do artigo 285, passa a consti
tuir-lhe o parágrafo primeiro. 

Art. 2.0 Esta lei entrara em vigor na data de sua. publlcação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 21 de Junho de !979. - Henrique de La 
Rocque. Presidente - Hugo Ramos, Relator - Nelson Carneiro, 
sem voto - Aloy5io Chaves - Almir Pinto - Lenolr Varras - Ber
nardino Viana - Raimundo Parente - llelvídio Nunes, 

I'AI!ECER N." 337, DE 1979 

Da Comis~ão de Constituição e Justiça, sobre ,o Pro
Jeto de Lei do Senado n,u 147, de 1979, que asscrura sa.
láriu igual ao do dispensado ao empregado contratado 
para substitui-lo. 

Relator: Senador Uugo Ramos • 

1. Cogita-se de Projeto, de autoria do nobre Senador Orestes 
Quércla, no qual se propugna por sn.ló.rio Igual ao do dispensado 
ao empregado contratado para substitui-lo, em ordem n. evitar 
"demissões em massa c contratações novas com sn.ló.rlos menores". 

2. Tratn-se, cm nosso entender, de Projeto ·tnconstltuclonn.J. 
A Constltuiçáo Federai. no capitulo dos direitos e gnrantla.s in
dividuais, contempla rcgrns npllcó.vcis às pessoas Juridlcas e, den
tre elas, ressalta o direito il.s chamo.das liberdades públicas, que, 
por sua vez, se traduz nn chamada liberdade de contratar. Esta, 
no seu turno, se rctlcte no poder assegurndo às empresas de ad
mitir e dispensar seus empregn.dos, pagando-lhes, se for o caso, 
ns lndcnlzações cabivels !nrt. 153, caput). 

3. Vale ressaltar qu~ a ordem econômicn. e socin.l brasllelrn 
repousa na liberdade de iniciativa, Organizam-se empresas com n 
mínima ingerCncin passivei do Estado, porque, afinal de contas, 
ns.'inmem ctns os riscos dn ntlvidnde cconômicn. empreendida. 1nrt. 
160, r. Constituição Federal!, Conseqüentemente, não se justifica 
que o Estudo exerça ingerõncln. na politica Interna emprcsnrlnl, 
além de limites conceblvels. O ritmo dn produção em runçti.o do 
merendo leva u dispensas cm mnssn, multas vezes, de empregados 
altamente experimentados c, portanto, com snhirlos mais c~eva
dos. Não tem cabimento que o trabalhador, recém-admitido, ve
nha lguulnr-sc snlai'lalmcntc ll.quelcs, quando reaquecida n eco
nomia no respectivo sctor empresarinl. Há, finalmente, motivos 
incontil.vcls e Justos pelos quuis as empresas resolvem desfazer 
contrnto.s laboml.s, O Projeto não clistlngliC entre eles. Assim, o 
t'lllPI't'~~ador nüo poderl!t despedir, por justa causa, o seu emprc. 
~neto ci"l' malDI' :mh'u·Jo, visto Q\W o seu substituto, noviço, tet•la 
u dll'l'ito de perceber o llll'Smo salúi·Jo d;tqucle. 
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Ressalvaclu o lllllllm~ h·r..:al ou o !t:to fixado por sentença 
normal iva ou aeordo coletlvo de trabalho. vigora t•ntn· nos u 
pl'lllC!piu d:t llb!'rc!arlt• c·ontratual. curo\;üio do n•glmc ela livre 
iniciativa. VIJ.iL'Illl' nus paist•s do Ocidente. cun.-;tttuindo·!'it' mesm~l 
numa das mula:; llll'~tr:t:-> cln dt·mocrncin. 

5. .'\llíls. nunca i• demais l"l'S~altar qut• ao nb:-;olutismo das 
monarquias l' elas dlt.aduras. nüo se pode se~ul!· o predominiu 
absoluto dt• rla.'ist• ou ele ~t·upu. Cumpn• busc:u o .rusto equilíbrio. 
st·m prl'.iui:w do:-; valol'l'S runclamentals do t'L'!-:lllll' clt•mut:ratiw. L', 

portanto. capitalista, sem instituir~s!' ·a opres.~üu t•m sentido in
VL'I'SO. 

6 POI' derraclelt·u, nfw llit cama. na maioria das Vl'Zes. ele· 
rinir a c•ondi~·úu de suhstituido l' de :-;uhstituto, Destartt', Jn.stau· 
r;tr·~C'~ia a prrplexlcladl' t'Xt't;Ctl!~a. 

7 :\t1tl' o exposto, somos pl'1a rejl'lção do Projeto por faltar· 
lhe o requisito d:1 constltuclonalld:tdl'. 

t: o P~l.i'l'Cl'l'. 

Sala elas Comlssô<·s. 21 df' .1unho de 1979. - Henrique eh· La. 
Uucque, ?rl'sidl'nte - Uu~:o ltamos, Rclntor - Alo~·sio Cha\'e~ -
Uern:trclino \'i:ma - :\lmir J•into - It:timundo J•arente - Cunha 
t~irna - lll'h·idio Sunes. 

t•AUECim s.u 33ft DE 197!) 

Da Comiss:"lO ele~ Cnnstitui~·:"w c Justiça, sobre o Pro~ 
,ieto de Lei do Senado n.u 157, de 1979, que "dispüe sobre 
:tm)laro ao trab:tlhaclor tlesem)Jre~:ado, garantindo~lhe o 
direito ao auxilio-doença e à llJUJSentadoria por invalidez". 

ltelator: Senador Hern:1rdino Viana 

O Projeto sob exame, dl' autoria do Ilustre Senador Franco 
Montoro. l'stabelccc que os trabalhadores que vierem a perder a 
qualidade de sc~m·ados elo INPS, cm dccorrt"ncia de desemprego 
t' na Impossibilidade ele contribuir cm dobro, na forma autorizada 
pelo nrt. !l." da Lei Orttánica d-a Previdência Soclnl. "conservarão 
o direito ao au:<illo-doençn, a nposcntadoria por Invalidez c os 
dependentes o direito a pensão". 

Esclarece a proposição que n despesa decorrente do encargo 
correró. a conta de um Fundo de Custeio do Amparo do Desem
pregado, a ser criado pelo INPS, "sem aumento de contribuição, 
mediante utilizaçiio, de acordo com normns n serem baixada$ 
pela Subsecretaria de Atutirla e Estatística, dos superavit.ot apre
:wntados pela execução orçnmentàrla do INPS". 

Sem cnt1·armos no mérito do Projeto. deferido às doutas Co
missões de Legislação Social, de Economia e de Finanças, cumpre
nos verl!lcar que, Independentemente dos louváveis objetlvos da. 
iniciativa, Incorre ela em vielas quanto à. constitucionalidade, por 
dispor sobre matéria tinnncelt·a tart. 57, Item I•. jâ que prev~ um 
Fundo de Custeio n ser Instituído pelo INPS, com recursos oriun
dos de eventuais supernvlts do Ól'gão. não demonstrados e de
certo que contestáveis ou ao menos dlscutiveis, além de desatender 
ao dlposto no parágrulo (mico do art. 165, ainda da Carta Mngnn. 
que determina seja a criação, majoração ou extensão de beneficias 
compreendidos no.. Prcvldéncla Social, subordinados b. lndlcac;ão 
da "correspondente fonte de custeio total", que há de ser expli
cita e não aleatória, fundada em receita gerada e não com apoio 
em ocorrência financeira lnce1'tn e casual. 

Diante do exposto. nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, 
quanto no aspecto jurldico-constltucional. 

Saln das Comissões. 21 de junho de 1979. - llenrlque de La 
Rocquc, Presidente- Bernardino Viana, Relator- llelvidio Nunes 
- Almir Pinto - Raimundo Parente - Nelson Carneiro - Cunha. 
Lima. - HU(O Ramos. 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelho I - O Expediente lido vnl 
ii. publicação. 

Atendendo a convite do Sr. Deputado João Navarro. Pre
sidente da. Assembléia Leglslntlvn do Estudo de Minas Gerais, a 
presidência designa os St·s. Senadorr·s Tancredo Neves, Murllo 
Badaró e Itamar Franco para reprcsen tarem o Senado na reunião 
especial, a realizar-se no dia 28 próximo, no Palticlo da Inconfi
dência, comemorativa da denominação de Presidente Juscelino 
Kubltschek de Ollveil·n. ntrlbuidn ao plcnórlo daquela assembléia. 

O SR. PltF.SIDENTF. <Nilo Coelhol - A Presldcncla recebeu 
os Oficias n.011 S/8 n S/14, de 1970, dos Governadores dos Estndos 
dn Bnhlu, Cenrá, Minas Ocrnls, Pnl'nná, Rio de Janeiro c Santa 
Cnturlna c do Prefeito da cidade do Rio de Jnnclro, saltcltando, 
nos termos do art. 42, Item IV. da ConsUtulçiio, autorlznçúo do 
Senndo Federal pnrn que pos:mm contratar operações de emprés
timos externos, pnrn os rins que çspccltlcnm. 

Nos termos reglmcntnls, ns mntérins sci'üo despachadas às 
Comissões de Finanças c de Constltulçúo c Justiça. 

O SR. l'ltESIIlEN'fE 1Lui.: Viana1 
noiH't• Sl'naclor Hdvicllo NuJH~s. 

Concedo a palavra ;w 

O Slt, tn:l.\'11>10 NUNES IARENA PJ. Li! o ,o.;egulnl.1• db-
curso.• - Sr. PresidcntP 1• S1·s. SPnadores: 

Desejo, na tarclt• dr ho.ie. focalizar dois :t.~suntos, que. se nao 
guardam um ,o.;cntlclo nacional, tlf'lo menos servem iL ReJ.ilitu qw· 
tenho a honra de rcprcsentnr nesta Casa. 

A busca de fontes alternativas para a produr.;üo de encnüa 
C problema ele gritante atun.lldnde. 

Estudo:-~, conferencias. simpósios, Inclusive a nível ministerial. 
examinam. discutem c procmam soluções para fugir á dcpendên· 
cia externa do pctJ·ólco. 

O sisai. a mnmona. a cann·de-nçúcar, a mandioca. o sorgu 
c ate o popular marmeleiro nordestino tCm sido. nos dias qur 
passam, objcto de cspr.•cial:-~ cuidados. 

Claro qul' n eleição e a exploração dessas fontl'.~. em termos 
Industriais, constituem passos Importantes. Entretanto. se n idcn
tif!caçüo c!.as terras nproveltãvcls coincidir com as dlsponlbllldn.
dcs oferecidas pelas regiões subdesenvolvidas do Pais, a soluçüo 
cresce de Importância. pois que a montagem do complexo a~-:t·o· 
lndustrinl contribulrã, substanclnlmcntc, para acelerar o processo 
de desenvolvimento dessas ãrcns. 

A obscrvaçào vem a propósito da sltuaçüo nordestina, Rr.glão 
secularmente atrasada, mas que oferece Jncomcnsuró.vcls dispo~ 
nlbllldadcs no que se refere â. oferta de fontes alternn.tlvns de 
energia. 

Sem minimizar a Importância dns inicialmente referidas, 
mesmo porque também delas dispõe em larga escala, o Nordeste. 
sobretudo os Estados do Plaui c do Maranhão, conta com mna 
fonte renovâvel. abundante c ampllãvcl a curto prazo, que está 
a reclamar a atenção dos poderes públicos: o babaçu. 

Com efeito, segundo o Programa Tecnológico Industrial de 
Alternativas Energéticas de Origem Vegetal, Inserto na publica· 
ção •·o Desempenho da Secretaria de Tecnologia Industrial'. pe· 
ríodo 1974/l:ns. do Ministério da IndUstria e do Comércio, janeiro 
de 1979, pág. 49, "o babaçu desponta hoje como uma excelente 
alternativa para acelerar nossa Independência energética, como 
substituto de petróleo c carvão mineral, além das Implicações só· 
ela-económicas para as regiões pouco desenvolvidas. onde estão 
situadas suas grandes ocorrências. Cumpre torná~lo uma reali
dade, o que poderá ser conseguido num prazo não muito longo, 
através de um plano integrado, visando ao seu aproveitamento 
total. 

Estlma~se conservadoramente, que o potencial produtivo do 
babnçu situa-se :acima de uma dezena de milhões de toneladas de 
coca por ano. o que poderá permitir uma ptodução anual de 
cerca de I bilhão de litros de álcool. qunse 2 milhões de toneladas 
de carvão, melo milhão de toneladas de óleo. mais qc 2 bilhões 
de m:l de gàs combustivel e cerca de 1,5 milhão de toneladas dP 
epicarpo <combustível primário 1 ". 

E mais adiante: 

"Entre as diversas alternativas tecnológicas para o aprovc1-
tamento das partes do coco de babaçu, a que apresenta, no mo~ 
menta, o maior potencial para se desenvolver e ao mesmo tempo 
satlsfazer aos anseios da Nação na busco.. de novas rormas de 
energia, é aquela que utlllza o mesocarpo para produção dr álcool, 
o cndocarpo para produção de carvão e gases, n a.mCndon pnrn. 
produção de óleo - com possível aplicação em motores Dl<•scl -
e o epicarpo para utilização dlrcta como combusttvcJ prlmnrlo''. 

Inegável, pois, a slgnl!lcação, como lontc alternativa de 
energia, do babaçu, pnlmácea que se aproveitada convenientemen
te, na exaltação cívica do Pror. Laura Salles Cunha, "torna dcs
necessórlo o Plano Nacional do Alcool", e induvldoso que n sua 
cxplm·açõ.o tem marcante Importância econômlca e elevado aJ~ 
cance social, é Imperioso que o Governo Federal volte as suas 
vistas. prioritariamente também, para essn Inesgotável rente 
energética. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, rol com a perspt•l"tlva glo
bal dos lncontá.vels méritos que a explornçtio Industrial do bnbnçu 
poderá proporcionar ao Pnis, que o Governador do Plnut. rl'ccn· 
temente, dirigiu exposição de motivos no Mlnlsterto elo Intt•l'lor, 
que tem a comnndú&lo o dinamismo c o patriotismo elo roronel 
Mário Andrenzza, no qunl, depois de ressnltnr n slgnlrtcaçUo eco· 
nómlca do coco de bnbnçu, como forma de energia, pnrn o Bra~ 
sil, sugere e pede a crlnçii.n de um Centro de Descnvolvlmcnt.o do 
Bnbnçu, locallzndo cm Tere.'ilna. 
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O citado documento, que peço Integrar cStC' pronunciamento. 
allnh:l as razões pelas quais o Plnui reivindica hospedagem: 

ESTADO DO PIAUJ 
PALACIO DO GOVERNO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
OF. CG-N." 124-A/7D 

Tercslnn, 25 de mato de 1D79. 
Senhor Ministro: 

Os Estados do Maranhão c Piauí são os malares pro
dutores de babaçu do Brasil. cultura de alta significação 
econômlca c social para a região. 

Ao contrário do que se verifica com a cana-de-açúcar. 
o cnté, o cacau, o sal, etc., não existe, ainda, um órgão 
de assistência c de controle a esta cultura que, se provi
dências não torem tomadas, cm pouco tempo poderã ser 
roda dizimada, principalmente pela Implantação de gran
des projetas agropecuários. 

Do truta do babaçu são extraídos vD.rios produtos. 
Com estudos profundos poder-se-ii. Industrializar o car
vão c produzir outro Upa de material combustlvel, hoje 
tão carente em nos.so Pais. 

Acredito, à luz do exposto, que vossa Excelência não 
deixará de contemplar cm seu plano de trabalho esta 
cultura de grande significação econômlca para o Brasil 
c que a SUDENE há de encontrar uma !arma capaz de 
Institucionalizar um melo de assistência. técnica, finan
ceira e de pesquisa, qulçó. um centro de desenvolvimento 
do babaçu. 

Não obstante possuir o Estado do Maranhão ó.rea e 
produção superiores às do Piauí, permita-me Vossa Excc· 
lêncla sus;erlr que esse Centro seja localizado na capital 
deste Estado, pelos motivas que ressaltamos a. se~ulr: 

al Tereslna é o centro s;eogrà!ico da região produtora 
de babaçu e do próprio Norde:ite Ocidental; 

bl de Tereslnn partem ferrovias em demanda aos 
portas marítimos de São Luis r 440 km 1, Fortaleza r 600 
kml c ao de Parnaíba, cm construção, 1340 km 1; 

c) de Tcresina partem rodovias federais pavimenta
das para São Luis, Belém (pelo centro do Maranhãol, 
Reei! e, Salvador, Brasília I via Flori ano 1; 

d) de Tercslna partem ainda, estradas pavimentadas 
lestnduaisl para os municiplos de União, Jrué de Freitas, 
Barras, todo o Norte do Piauí c Palmeirais, ao Sul, ó.reas 
com grande densidade de babaçu; c, ainda, uma estrada 
cm terra federal, partindo para o Sul do Maranhão; 

el a nossa capital, situada em posição geográllea prl
vtlegiada, ainda não possui uma. estrutura regional de co· 
mando, como acontece com São Luis c Fortaleza. Nesta 
primeira cidade, além de cxlsttrcm algumas coordenações 
regionais, como é o cn.so do INCRA, contará. em breve com 
o Porto de Itaqui, que por sua dimensão c pelo serviço 
que prcstarli., hã de transformar o Mnra.nhãa cm um Es
tado Independente, economicamente. 

Finalmente, ln!ormo a Vossa Excelência, que Teresinn. 
é banhada pelo rio Parnaiba, que separa .o nosso Estado 
do Estado do Maranhão, com parto !luvtnl. Este rto corta 
uma g1·nnde ó.ren destes dois Estados, onde se concentram 
grandes babaçuals, tornando, deste modo, o transporte me
nos oneroso. 

Face o exposto, espero que esta reivindicação seja 
atendida, tanto com relação b. criação desse Centro, como 
destinando sun sede no Estado do Ptaui. 

Aproveito o ensejo para expressar n Vossa. Excelência 
prolc:itu.s de elevada consideração e respeito. 

Atenciosamente. - Lucidio t•ortella Nunes~ Governa-
dor do Estado. 

Excclcntlsslma Senhor 
Dr. Mó.rlo David Andrcn.zza 
DD. Ministro do Interior 
Brasllln - DF. 

Certo C que, sr. Pt·csldcntc e St·s. Senadores, providC~clas con
cretos necessitam de ser ndotadns paro. corrigir os tcrrm~.ls dcs
nlvels entre o Centro-Sul c o Norde~tc. E na hom cm que, aten
dendo rr imperlo.sn cmcr~-:êncla que visa n. erradicar a depe_ndCncia 
cxtcl'lla do petróleo,· aquela t·cglüo o!et·cce 1\lternnt.lvn vnlldn no 
Pnls, <:om os atenuantes óbvias, mio é passivei que o Ministro 
Mt\rlo AIH.irea?.r.a, n. qut•m, cro pnsi!U.do recente, tanto deve o Pla.ui, 
deixe de lltendl'r no justo pleito que lhe !ol endereçado. 

Ê o que espero. E espero porque contlo. E lgua.lrncntc con
!lnntcs estão ru; autoridades c o povo plaulenscs. 

O .segundo as.'iunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, prcndc-:~e 
it conunuaçfi.o de uma reivindicação que hil. vil.rlos anos venha 
fazenda, de maneira especial, neste plenD.rio. 

Desde que, a partir de 1071, assumi uma dns cadeira..<~ da re
presentação do Plnui no Senado Federal, relnciancl entre as metas 
prioritárias de minha ntun.ção pp.rla.mentar a luta. pelo. construção 
dn BR-020, popularmente denominada Fortalezn.-Brasilla. 

Assim, cm discursos. nns Comissões técnicas, em conterêncill:l, 
cm entrevistas, enfim, cm todas as oportunidades que- me toram 
atribuídas, sempre pedi e reclamei a conclusão da terrnplcnagem 
e o ns!altamcnto total daquela rodovia. 

De importância vital paro. a. região nordestina, sobretudo para 
os Estados do Pta.uí. Cearó.. Rio Grande do Norte, Paníba e partes 
de Pernambuco c do Maranhão, menor não é a sua signtticnção, 
cm termos globais, com respeito n.os aspectos econôrnlcos, sociais, 
de integração, turístico e de segurança nnclannl. 

Hoje, com a. construção, praticamente, dos trechos Forta.Ie· 
za.-Picos c Bn.rrelras-Brnsílla, o último dos quais percorri em 
1071 e ainda inconcluso no segmento Posse-Formosa, resta. n. li
gação Picos IPII - Barreiras <BAI, já em grande parto implan
tada, e que corta várias e importantes cidades do meu Estado, 
entre as quais Slmplicio Mendes c São Raimundo Nonato, além 
de áreas de marcante expressão econômica e social do Piauí e da. 
Bahia, 

O Sr. Mauro Benevides IMDB - CEI - Permite V. Ex.8 um 
aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES <ARENA- PLI -Com multo prazer. 
eminente Senador Mauro Benevidcs. 

O Sr. Mauro Benevides rMDB- CEI -Nobre Senador Hel
vidla Nunes, há poucos dias - uns 15 ou 20 - neste mesmo 
plenário, tive a oportunidade de me rcpt.lrta.r a essa importante 
artéria ligando BrasiU:l ô. cidade de Fortaleza. Naquela ocasião, 
mencionando especiflcamen te o trecho Barreiras-Picos, ttz ques
tão de ressaltar que se beneficiasse outra região do Pais, ou mn.Js 
precisamente o Sul, naturalmente que essa estrada, de há muito, 
teria. sido concluída. Entretanto, cama ela interessa. dlretnmente 
no Nordeste bras11elro, talvez por Isto não se tenha !'Cita, como 
se deseja, a alocação de recursos ponderáveis que permitissem a 
sua conclusão em breve espaço de tempo. · 

O SR. HELVIDIO NUNES I ARENA- Pll -Agradeço, nobre 
Senador Mauro Bencvldes, a honrosa lnter!erêncln. de v. Ex.8 ; e 
se V. Ex.11 me permite, desejo fazer uma ligeira retttlcn.ção n~ 
palavras iniciais de v. Ex." v. Ex.11 vem luta.ndo pela. construção 
da Fortalczn.-Brasilla desde a dia em que chegou n.o Senado 
Federal. De maneira. que a sua intervenção na semana passada 
tal, apenas, um complementa, um corolli.ria do descmpcqho bri
lhante de v. Ex." no plenó.rio do Senado Federal. Muito obrigado 
a V. Ex.n. 

Agora, renovam-se as csperanç:~.s dn. conclusão da BR-020. lt 
que à !rente do Ministério do Interior c do Ministério dos Trans
portes encontra.m .. se os Ministros Mó.rio Andreazza. c EUseu Re
sende, respectlvnmente. 

Sei do dinamismo de que são capa.zcs; sei da tmportància que 
a,trlbucm b.s rodpvlns de Integração; sei do valor que dispensam 
ao plano rodovia.rio que elaboraram. 

De outra parte, cm que pese o exercicio de missão ma.rca.
damente coordenadora, sei também, e de !ante tldedlgnn. que no 
momento o Ministra Mó.rlo Andreazza. trabalha e luta. cm favor 
da construção da parte restante, da trecho tntermcdili.rlo Picos
Barreiras, da rodovia. Fortalcza-Brnsilin. . 

Estou otlmtsta e o meu otlmtsmo é justificável. :e que nprendl 
a conttar, n.o longo dos anos, na cnpacldade empreendedora do 
Ministra Mó.rio Andrca.zzn. Deve-lhe o Nordeste soma. tncalculó.vcl 
de serviços. E se o ndminlstrndar competente e ousada ê o mesmo, 
vez que as necessidades ainda perduram, não há como duvidar 
de sua ação, do seu empenha, do seu trabalho multiplicador. 

O Nordeste, mais do que confiante, tem certeza de que, cm 
breve, n rodovia Fortnlcza-Brnsilln será a.lentadora realidade, 
mesmo porque a conclusão da BR-020 constitui um imperativo 
do cstl\s;lo atunl do desenvolvimento do Pais. 

Era. o que tinha a. dizer. Sr. Presidente. 1 Multo bem !l 
O Slt. !'RESIDENTE t Lulz Vlnna l - Com a pnlavrn o nobre 

Senador Leite Chaves. 

O SR, LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCUJ~SO QUE, 
ENTREGUE A REVIS,JQ DO ORADOR, SERA PUBLICADO 
I'OSTERIORMENTE. 

O su. I•JtESIDJ<:NTI~ !Nilo Coelho I - Sabre ll mesa., comunt
cnçito que scnl. lldn pdo Sr. lY-Secrctó.rlo. 
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Ê lida a .~cout11te 

OF!CIO N,0 082179 

Sr. Presidente: 
Brasilla, 25 de junho de 197D. 

Tenho a honra. de comunicar a Vossa. Excelência. que o Depu
tado João Gilberto tal lndien.do por esta Lldcrançn pnrn substituir 
o Ocputndo Dnntel Sllva nn Conlissüo Mista Incumbida do estudo 
c pnreccr sobre o Projeto de Lei 11.0 007/79 !CNI, que "dispõe sobre 
n.s relações entre o corpo discente c a.' instituição de ensino supe
rior, e dll outrn.s provldCnclas". 

Aproveito a oportunidade pn.ra renovnr n. Vossa Excelência pro
testos de estima. c consldernçào. - l\larcondes Gadelha, no excr
ciclo da Liderança do MOB. 

o SR. PIIESIDENTE /Nilo Coelho i -Será !cita a substituição 
sollcltadn. 

·coMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles - Gabriel Hermes - Henrique de Ln Rocque 
- José Snt11CY - Bernardino Viana - Almir Pinto - J essé Frei
re- Milton Cabrrll- Adcrbal Jurcrna - Arnan de Mcllo- Teo
tónio Vilela - Gllvn.n Rocha - P~sos Porto - Lomnnto Júnior 
- Dirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral 
Peixoto - Nelson Carneiro ·- Roberto Saturnino - Itamar Fran~ 
co - Tn.ncrcdo Neves - Franco Montara - Benedito Canelas -
Mendes Canale - Pedro Pcdrossian - Saldo.nhn Dcrzt - A!fonso 
Camargo - Evelásio Vieira - Lcnotr Vargas - Paulo Brossnrd. 

O SR. PRESIDENTE lN !lo Coelho I - Está linda a Hora do 
Expediente. 

Passa.~se b. 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da. Rednção Final <ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.O 297, 
de 19791, da Emenda do Senado ao Projeto de Lel da Câ
mara n.~ 65, de 1976 cn.o 1.066175, na Casa de orlgcml, 
que dispoc sobre c.:tusa de especial aumento de pena, quan~ 
to aos crimes contra. n. ndmtnLstração pública, praticados 
por ocupantes de eJ.rgos em comissão da administração 
direta e lndtreta, regula a !arma de seu procedimento e 
dá outras providências. ' 

Em discussão a redução tlnal. IPausa.l 

Não havendo quem queira usar da pnlavra, declaro-a encer~ 
rada. 

Encerrada. a discussão, é a redação Una! dado. como apro
vada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
t a seguinte a redação final aprovada 

Redaçiio tlnal da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n.0 65, de 1976 cn,0 1.066/75, na Casa de 
oril'em). 

EMENDA N,0 I 

/Corresponde à Emenda n.o 1-CCJI 
Suprimam-se os nrt.s. 2.0 a. s.o 
O SR, PRESIDENTE INUo Coelho) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final <afere· 
cida pela Comissão de Redação em seu Pareeer n.O 298, 
de 19791, do Projeto de Lel do Senado n.o 34, de 1978, do 
Senador Itamar Franco, que proibe apllcações financei
ras, pelas pessons jurldlcas de dlrelto público, de recursos 
obtidos com n !lna!ldade de !lnanclar obras ou empreen
dimentos de Interesse dn respectiva administração. 

Em discussão a redação Una!. <Pauso.) 

Não havendo oradores, declaro-a cnccrrn.dn. 

Encerrada a discussão, é a matéria dada como aprovada, nos 
termos do art. 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai il Cllmnra dos Deputados. 
Redação final elo Projeto de Lei do Semulo n,o 34, de 

1978, que proibe aplicações financeiras, pelas pessoas ju .. 
ridlcas de direito público, de recursos "obtidos com a tina .. 
Jldade de financiar obras ou empreendimentos de Interesse 
da respectiva administração, 

O Congresso Nnclonal decreta: 
1\.rL. 1,0 Os recursos obtidos pclns pcs.sons juridicns de direito 

público com n !innlldadc de rtnanclnr obras ou empreendimentos 
de Interesse dn. respectiva administt·nçtlO, nflo poderão, cm qual~ 
quer hipótese, ser objcto de npllcnçüo no merendo rinnncclro. 

Art. 2.U A inobscrváncln do disposto nesta Lei sujeitará a 
ltdmlnlstrndor público responsável à penalidade prevista no nrtl~o 
315 do Código Penul. 

Art. 3.0 Esta Lei entra cm vigor na datn dr. sun publlcnçiio. 

Art. 4.n Ficam revogadas as disposições cm contrllrio, 
O Slt. I'RESIDt:NTE INllo Cocll101 - Item 3: 

Discussão, cm turno único, da RcdaçflO Final tafcrecl· 
da pela Comissão de Rcdnçào cm seu Parecer n.o 332, de 
ID70 1. do Projclo de Lei do Senado n.o 08, de 1078, do 
Scr:.ador Lázaro Barbozn, alterando a nrt. 2,11 da Lei 
11.0 5.173, de 27 de outubro de 1960, que dispõe sobre o 
Plano de Valorização Econômicn dn Amazónia. 

Em discussão a rcdaçi'to finnl. IPausn.J 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro en. 

cerrada u discussão. Enct:>rrada esta, é a mntêl'ln dada como apro
vada, nos termos do art. 350 do Regimento Intcmo. 

O proJeto vai à Câmara dos Deputados. 
t a seyuinte a redação final aprovada 

Redação rinal llo Projetu de Lei do Senado n,u 98, de 
197R, que altera o nrt. 2.0 da Lei n.11 5.173, de 27 de outu
bro de 1966, que dispõe sobre o Piano de Valorização Eco
nómica da Amazónia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 2.0 da I...ci n.0 5.173, de 27 de outubro de 1966, 

que dispõe sabre o Plano de Valorização Econômlcn da. Amazónia, 
passa a vigornr com a seguinte t•eda.ção: 

"Art. 2.0 A Amazõnla, para os !citas desta Lei, abran
ge a região compreendida pelos Estados do Acre, Pará., 
Amazonas c Mato Grosso, pelos Territórios Federais do 
Ama.pli., Roraima. c Rondônia, c ainda pelas ó.rcns do Es
tado de Golil.s ao norte do paralelo de 16.0 e do Estado do 
Maranhão a oeste do meridiano de 44.0 

Pará grato único. Inclui-se na á.rea da Amazónia acima 
detlnida todo o território dos municípios que torem atra~ 
vessados pelo paralelo e meridin.no referidos no caput 
deste artigo." 

Art. 2.0 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Art. 3,0 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE IN'Ilo Coelho! - Item 4: 
Discussão, em turno único, da Rcdac;ão Final lofcrc~ 

cida pela ComLssão de Redaçã.o em seu Parecer n.o 299, de 
19791, do Projeto de Lel do Senado n.0 48, de 1979, do Se
nador Ló.zaro Barboza, que acrescenta partl.graro único no 
nrt. 2,0 do Decreto n.0 24.150, de 20 de abril de 1934. 

Em discussão a redaçã.o final. IPausa.l 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 

Encerrada a discussão, n rednção ftnal é considerada. detlnl~ 
ttva.mcnle aprovada, nos termos do nrt. 350 do Regimento Interno. 

A matéria val à Câmaro dos Deputodos. 
t a scout7lte a. rcdação final aprovada 

Redaçio Unal do Projeto de Lei do Senado, n.11 48, de 
1979, que acrescenta parárra.ro único ao art. 2.0 do Decre
to n." 21.150, de 20 de abril de 1934. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l,o Jt acrescentado ao art. 2.0 do Decreto n.o 24.150, de 

20 de abril de 1934, o seguinte paró.gralo único: 
"Art. 2.0 •••••••••.••••••••••••••••••••.••.•••••••••. 

Parágrafo ilnlco. Para os efeitos das alineas b c c 
deste nrttgo, o locatário terá direito à soma dos prazos dos 
contratos anteriores, desde que tlrmados ininterrupta
mente." 

Art. 2.o Esta Lcl entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3,n Revogam-se 11-'i disposições cm contrt'l.rio. 

O SI!. PRESIDENTE INllo Coelho) - Item 5: 
MA'mRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lcl do Scnodo n." 02, de 1D7D ·- Complc· 
mentnr, do Senador Nelson Cnrnctro, que prorroga o pra
zo de vlgCncla dn Lei Camplemcnta.r n.0 35, de 14 de mar
ço de W7D, c dó. outrns providências. 

A Presldêncln, nos termos do nrt. 360-A, do Regimento Inter
no, c de con!ormldndc com o Parecer n.u 262, de 1079, da Comis .. 
si~o de Con.stltuiçilo c Justlçn, dL•clarn prejudicado o Projeto de 
Lei do Senado n.11 62, de 11170-Complcmentar, umn vez qtw ll Ll'l 
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Complementar n." 35, de 14 ele m:ll'<;o de Hl70, st• encontra em 
vigor desde 13 cJp maio último. 

O sn.. I•RESIDI~NTE rNIIo Coe1J1o' - Esgotada n mnterln 
constante da Ordem do Ola. 

Há oradores Inscritos. 

Com n palnvm o nobr,., Scnndor Gabriel Hermes. 

O Slt. GAURIEL HEJt:\IES r ARENA - PA. Pronuncia o se
f{Uintc d!SC\li'SO,I - 81·. Pt•csidcnte e Srs. Senadores: 

Não são tão só os g:nmdcs problemas que venham a merecer 
nossa prcocupnc;ào nesta Casa. Dou multa lmportfl.ncla, aos pe
quenos problemas. Chego mesmo a acreditar que são mais Impor
tantes pnra o desenvolvimento do País, a .solução dos pequeno." 
problemas para que tenhamos a posse !istcn da Região Amazóni
ca, este grande vazio nosso c que herdamos dcs.'ies bt•avos portu
~UNiCS que soubemm tomar conta de.ssc pedaço imenso do Globo 
para nós, brasileiros. Nunca, nós, os seus desccdentes, pagaremos 
completamente n dívida que temos pnrn com o pequenino Portu
g:al. que. à época. cm que .se apossou de toda essa :i.rea braslleh·n 
que \'ai nté as fronteiras longinquas da Amazónia, o !cz com tão 
poucos homens, tiio grandes c bravos homens doqucla nação nos
sa Irmã. 

1!: hora d(' tomarmos posse dessa vasta óren, c ai repito como 
comecei; são ns pequeninas tnn~!as, os pequeninos projetes, ot: 
auxilias menores que ajudam a fixar o homem no solo, c guar
d:i-lo, para nós brasileiros, nessa. rase do Mundo c dn Humanidade 
l'm que as terras começa.m n tlcnr pequenas. 

A principio foram os serlngue!rf1S aqueles que se ntlrn.ram pelo 
Interior dn Amnzãnia, na época em que n borracha era. ouro. C' 
que fizeram ct·cscer o tcnltórto brasileiro, chegando, até, n ln
corporat· iLs nossas terras. o que hoje C o Estado do Acre. 

Tudo Isso, Sr. Presidente é a propósito do setor agrícola. Hó 
pouco, ouvimos o SenadO!' Leite Chaves, com quase m:i.gon c re
volta, !alar de mllhões que reclama uma empresa para poder 
conttnuat· c não h', segundo a.s suas pt•óprlns declarações, no es
tado !alimentai'. Poderíamos citar alguns milhares de empt·esns 
com as dimensões dessa ou pouco menor. que, depois de se endivl
clarem bastante, adquirem a capacidade de dever mahl, de pedir 
mats. 

Falo de Cooperativas. Na nossa ó.rea amazônica. ainda não 
se criou Ci espírito coopet·nttvista. Por uma série de !atares, os nos
:;os homens daquela t•egião Imensa não têm ainda aquela prepara
ção, aquela tradição se encontra cm homens do Rio Grande do 
Sul. de São Paulo, de Sa.nta Catarina sobretudo nos descenden
tes de Japoneses, de alemães dessas regiões, que organizaram 
grandes cooperatlvas c que excelentes serviços prestam no sctor 
agricola. 

Na. nossa área, ns cooperativas tém sido !adadns quase que 
a um fracasso. pelo despreparo do homem da. região. 

Temos duns cooperativas se estorçando para vencer as dt!l
culd:~odcs da. região, ditlculdades naturais numa terra de dimen
sões da nossa r.m que tudo é dlticll, desde o transporte :~te mes
mo no conhecimento dn terrn. para adaptação das culturas nor
mais c, .sob"~:""ctudo, daquelas que nU se procura introcluzlr, 

tJmn das coopcrntivas. a d<' Tomé-Açu, que cresceu grn~as a 
um produto, n pimenta-do-reino, com multa dlticuldnde vem en
frentando problemas os mais diversos c vem conseguindo se mnn
tcl·: c só não é uma coopel'Ativn cm rrnncn prosperidade, porque 
o seu produto principal. a pimenta-do-reino, foi atacada por umn 
determinada doença, ou vin1s. que vl"m llquldnndo lentamente, 
pollC:o o. pouco, os plmentals e quase des~rulndo ~ trabalho de tré.s 
décadas bem honrosas para nós da Resino Amazonlca, c que tnm
bêm levnntnl'nrn o nome dos japoneses qm~ dcran1 a Tomé-Açu 
um gmu de prog1·esso bastante act•ntundo no sctor agt·icola do 
meu Estado. 

O Sr. Aloyslo Chaves tARENA- PAI -Permite V. Ex." um 
aparte? 

U SR. G.\BRIEL IIERMES <ARENA - I'Al -Com multn hon
ra., nobrl' colt·~n. 

o SI' Alovslu Chn\·e~ 1 ARENA - PA.l - Ouço com mult-o In
teresse: nobt•c' Senador Gnbrlt•l Hennt•!i, es.sn cxpo!ilçi\0 QUe V. Ex." 
cstil. tnzendo a respeito do esrorço desenvolvido, sobretudo, no Es
tado <lo Pnni., pa1·n t'onwutnr o co~pcrn.tlvi.smo. Sei do lntcres:le dt• 
V. Ex.u pol' l'Slt' problema (', tnmbcm. l? consideramos como n peça 
runclnmcntnl. mm·mcnte no .SC'tOI' prlmnrio. pnm o desenvolvimento 
dn nossa rcgtüu. De tnto, multns coopemtlvns !mcn.ssnrnm: nhn.l· 
mns dt•lns se urtrmnrnm n~ct•ntemcntc, sobressaindo-se u de Tomc
Açu, E clurante o perioclo cm que tlvt• a honra dr. J..:OVL'l'l1nl' o Pará, 
nós procU!'amo.s foi'Lll~·cet' estas COOJW!'atlva.~. Incluslv<..•, no l'efm
mubt· n lt·~~lslaçüo dt• mcenUvos !'!scnl~. conct>dt•mo~ lncL"ntivos 
especiais tanto pam n Cooperativa Altncoln de Tomc-Açu como 
para tlllíliqut•r coor~·1·nt1va agrícola du E:.'il.:tclo do Para. Ternos 
a Cooperativa i\J.:rlr.oi[l cil' 'l'omt•-At,~\1, u dt• Santa Isnbt•l - tt'l'l'll 

clt• V Ex.n a de Monte Ale~rc, mas toda.<; cln.s revelando 
uma grande lnfluéncln da colonização c do espírito empreendedor 
dos japoneses, que véem na cooperativa a melhor forma de se asso
ciarem para explorar raclonalmen te a terra e dela extrair a.'i rique
sns possivels. Acho que V. Ex.••, realmente, prc~ta um serviço no 
nosso Estndo, no momento em que destaca a contribuição que elas 
tCm npre.sentado para o desenvolvimento da economia pnraense, 

O Sll. GABRIEl, IIER~It:S rARENA- PA.r ·- Nobre Senado• 
Aloysio Chave.l, V. Ex,n conhece bem o problema, porque o viveu c 
dentro dele deu a sua coinbornc;iiD com multa oportunidade c obje. 
tlvldadc. 

O que acontece, nobre Senador, é que as duns principais coope
rativas C'nfrentam problemas que precisam ser entendidos pelos ho
mens do Sul, pelos homens do Rio Grande do Sul. de São Pnuio. 
de Santa Catarina. do Paraná, do~; órgãos Federais e dos Banco.~ 
<:rln.do.~ para o sctor de Coopcrntlva.s: as cooperativa" do Sul tem 
encontrado prlnclpnlmcnte da parte dos cooperados~ a forma.ção 
ncccss:l!'ln. o que a nossa ~;ente ainda não tem, e também terras 
que se adaptam ~HIIto no tipo de Imigrantes dessas regiões sulistns 
c já nas nos~;a.s sao homens que ah !oram adaptar plantn.'i novas á 
Rcg·iflo c não adaptadas às peculiaridades locais. 

Todo .este me~ pronunciamento ligeiro, Sr. Presidente, Sr.s, Se
nadores, c a proposlto do que vem ocorrendo, acentuadamente com 
a Cooperativa Agrícola Pnrncnsc, locnllzo.dn nn região dn a.;.ltlga 
Estrada de Ferro de Bragança, acerca de 40 quilõmetros de Be
lém. Ali, há pouco mais de 15 anos, 011 melhor, acerca de 20 o.no:s, 
um grupo de japoneses. aliando-se ao~; poucos com os colonos da. 
região, começou a plantar n pimenta-do-reino, que se desenvolveu; 
c quando estava no apogeu c dando tra.nqüllidade àqueles agri
cultores. que tmrnlelnmC'ntc plantavam culturas de nllmcntacão. 
ele~ tiveram a .base da. sua cultura. n pim.entn~do-rcino, qunse des
truldn. parn nao dizer totalmente dcstrUidn por doença ainda não 
idcntl!icadn. parn combate. 

Com o espirita tenaz do japonCs e aquela passividade normal 
pnra sofrer, da ~aboclo da nossa região, procuraram recuperar-se, 
c !lzcram o po.ssJvel; apelaram. com a criação da Cooperativa Agrí
cola de Santa Isnbcl. pn1·n culturas novn.s. para dar vida à. região 
ç ri_9uczns :.10 Estado. E assim foi que lançaram. com o apoio dos 
orgnos do Governo do E'ltndo, do Ministério da Agricultura e atê 
mesmo um sopro de alento da SUDAM, outros produtos outras cul
turas como p:1tchull. marncuj:i., o mamão que todos nÓ.s no· Brasll 
hoje aprecinmos. plantados por aquela gente que chega com essn 
plnntnção nté o nteu mut:iciplo de origem, Castanhal. Acentuada
mente, se dcdlcaran~ n?s ultimas :lnos, lntluenclados pe;o Governo, 
incentivados pelos orgaos do Governo. como o órgão do Estndo de 
Agrlculturn. Sagrai, e ajudados pelo Banco Nnclonnr de Crédito 
Cooperativo S/A., à plantação de dcndê, 

.'\creditaram os nsrlcultores nos órgãos federais; nccltnram o 
npclo pnrn que se dedicn~em a essn.s culturas, e tez-se um plano 
que não tal tetto sequer pelos cooperados, mas sim pelos ótgãos do 
Governo Federal c E.stndual, para plantar Jnlclnlmente 3 mJJ hec
tares de dendê naquc:a região, onde jó se encontra uma Indústria 
pronta para consumir toda n produçã-o jil existente. que é cnlcnlndn. 
lnlclalmcnte cm 3. mll hectares, plantados com o apoia da SUDAM. 
As novas plantnçocs toram para consumlt· mais outros 3 mH ha. 
que seriam pl:~.ntados. Plantaram os homens em cotas de 25 a 5() 
hectares ca.dn um, em suas próprias tcrr:lS, dando as g:1rantJ118 da 
própria terra. c. assim cresceu o novo dendcznl que está chegando 
il rase de produção. Por umn série de fatores que lndepcndem da 
vontade dos cooperados, algumas dltlculdndes apareceram c, entre 
essas ditlculdadcs, ns:?rn. quando começa a produção, uma que de
via ter sido prevl~ta e n do preço pago pela produção. que será in
suficiente para cobl'ir as d~spcsas daqueles agricultores, Os coope
rados, presos e comprometidos com o Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo. dirigiram-se a esse órgão de ct•édlto, pedindo uma re
formulnçüo dos seus empréstimos pnra que se adaptassem à ren:l
dadc .. Tudo sofre ns demoras normais desses casos e, Sr. Presidente, 
começa ngorn o nbnndono da terra, das plantações c das culturas, 
d<' umn mnnclra lnrnentávcl, 

Cumprindo nosso dever, como homem da região, como repre
sentante dn nossa tcrrn, nesta Cnsn do Congt·csso, nos dirigimos no 
Ministro dn Agrlcultm·n. hoje r.ompletnmente comprometido com n 
missão de dar mnlor cobertura p:Jssívcl na setor ngricola. Mostra
mos o problcmn. levamos um trabalho t•scrito, tivemos n ntençti.o 
elo Mlntstt·o Dclrlm Netto, c depois, uma carta até confortndot·n. 

Ate ni, cumo dt'l.cm certos rL•h\torl's, o rnto. Mn.s tudo pnrou. 
Resolvemos pnrtlr pn.rn o Banco Nnc~onnl de Ct'édlto Cooperativo, 
mostmnd'J, com os numero.s, os cmprestlmos, ns sollcltnçõcs. ns ra
zõrs dm eoopt'l'lld~s dnque:c ÓI'AÜO, Citamos números, dntns c mos
trnndo QUI' tudo .ln vlnhn elo ano que .se rol, o nno de 1078. As coisns 
continuam parndns. 

St·. Pt't'siclente. Srs. St•nnclort•s, resolvemos, num 1-\'t'Sl'J tina!. par
tir para medlcla.s mais concl'l'tas. Fomos dlretnmente no ntuni Pt·e
,•,ldenlt• do Bnnco Nnclonal clt• Crt.!dlto Coopcmtlvo. fizemos sentir 
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a. S. Ex." o problema dos ngricultorc.s daquela rc~;lão, n ·região rnnls 
tLgricoln do meu Estado, o. região mais populosa. da área a.mn.zõ~ 
nico.. Bnstn dizer n v. Ex."" que, cm npenn.s vinte mil quilOmetras 
quadrados que, é a área brngnntlnn, com parte dn t\rca chnmndn 
do Snlgo.ctO e do Ouamó. que tem mn.ts popultu;õ.o cssn área do que 
todo o restante do Estado do Parti, com 1.250.000 km2, tem mais 
população, essa área de 20.000 km2. do que o Estado do Amazonas, 
do Acre e demais territórios da região. 

Sr. Presidente, é este o registro que queremos fn~er, Fomos 
agradavelmente surpreendidos, nesta tnrde. Apenas hn urna se· 
mnna após cncnmlnhnr as razões dos homens daquela cooperntl
vn, um telefonema do Presidente do Banco de Crédito Cooperati· 
vo tez mudar os destinos do nosso discurso, pal'n. fazermos apenas 
esta declaração: S. Ex.~~. nos informou que tornara conhecimento 
das nossas reclamações, do nosso apelo em !avor daqueles agri
cultores: Jli se in!ormnrn da situação, dos recursos que se encon
travam sobre sua mesa de trabalho e aceitava, as nossas ponde
rações, de que as pequenas cooperativas e os pequenos agricul
tores .seriam olhados com n devida atenção. Disse que podlnmos 
Informar àquela gente que o Presidente do Banco estaria fazen
do seguir, nlndn nos dias desta semana. um de seus delegados, um 
de seus assistentes, até o Pará, até a agência de seu Banco. a.té o 
lugar dos cooperados, para estudar o problema c conseguir uma 
solução que não levasse a cooperativa e os cooperados a um cs· 
tado de abandono ou de desespero. 

Registramos o !ato, Sr. Presidente, porque, nesta época em 
que só as grandes coisas tomam a consciência dos que dirigem, 
uma pequena também toma e ratos bons também devem ser re
gistrados. Assim, congratulamo-nos com n dlrcção do Banco e 
acreditamos no telefonema, nas palavras e no desejo de dar o 
npolo devido àqueles agricultores dessn região do Par:.\. que mcre~ 
cem n. colaboração, porque .são os pequenos que se tlxnm ao solo 
que fazem quase .sempre a segurança da terra brnsUelra. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu desejava di· 
zer. fMuito bem! 1 

O SR. PRESIDENTE <Nilo Coelhot - Concedo a palavra. ao 
nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE. Pronuncio. o se
guinte discurso.) - Sr .. Presidente, Srs. Senadores: 

Chega-me de Pernambuco noticia de que o Deputado do MDB 
na Assembléia Legislativa. Assis Pedrosa, reclamou da tribuno 
da Assembléia a transferência da Delegacia Regional do Insti
tuto Brasileiro do Ca!é para a Bah!a. Isso motivou editorial do 
velho órgão da Imprensa sul-americana, o Diário de Pernambuco, 
chamando atenção para o rato que vem, sem dúvida, se juntar 
a outros !atas na História politica contemporânea do meu Estado. 
Em verdade, segundo me Informa o atual Embaixador Otávio Rai
nha da Silva Neves, Presidente do IBC, nenhuma transteréncla 
!oi !elta na sua administração, Ele jtl encontrou Pernambuco co
mo Agência do IBC, Então, a coisa muda de !lgura, Em verdade, 
não houve trnnsterêncla de De!egacla este ano. As agências do 
IBC !oram estruturadas pela Portaria n,0 86, de 26-3-76, publica
da no DO de 1,0~4-76, 

Diante desses ratos. venho a esta tribuna para chamar a aten
ção do IBC sobre a Importância que tem a agência do Rec!!e. Do 
Reclte que sempre rol no passado e é no presente, o centro dis
tribuidor da economia nordestina, do Recite que tem umn res
ponsablUdade histórica com o progresso do Nordeste não só do 
ponto de vista econõmlco, como também e sobretudo, do ponto de 
vista cultural. 

Por Isso, é que ao comentar 115 declarações do Deputado per· 
nambucano na Assembléia e o comentário do velho Diário de Per· 
nambuco, digo desta tribuna, como representante do meu Estado 
que nós. Senadores e Deputados de Pernambuco, Iremos lutar jun
to ao me para que se amplie esta agência, umn. vez que Pernam
buco está engajado numa nova campanha do cn!é, o. começar pelo 
Agreste Meridional, que tem por sede o tradicional Município de 
Garanhuns. 

Da! o brocardo popular: "Em tempo de guerra, mentirn é como 
terra; acrescente: em tempo de abertura, n mentira vem c:om 
fartura". Mas nós queremos dizer ao povo pernambucano, ntrnvés 
desta tribuna, que mantivemos contnto tele!Onlco com o Embai
xador Otávio Rainho da Silva Neves e ele nos deu, soilclt11mente 
n garantia de que nn sua administração não houve transferência 
alguma, que ele já encontrou Pernambuco com uma. agência locnl 
que consta do DO de i,0-4-1076. Mas, pouco Importa o tempo, Ha
veremos de lutar por umn agência regional, O que nos Interessa 
é a pt•ojeçüo de Pernambuco no Nordeste como centro distribuidor 
de sua economia c propulsor de sua cultura. !Multo bem I Pnlmas.l 

O Slt. l'llESIDENTE !Nilo Coelho) - Com n pnlnvrn o nobre 
Senador José Richn. 

O SR, JOSÊ RICJI1\ 1MDB - PR. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do Ol'Udar.l - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

No dia 6 do corrente mós, ocupava eu esta tribuna para 
transmitir à Casa a que havia visto no meu Estado, dois dins 
após a ocorrência de geadas, que comprometeram ns lavouras, de 
um modo Rcral. e a ca!eiculturn, de um modo especial. E, naquela. 
ocnslão, no dia tl, !azia cu rc!crénclas sobre a necessidade de o 
Governo prontamente tomar provldênclc.s no sentido de mlniml~ 
zar n extensão dos prejuizos causados pelas geadas. Dizia, na oca
sião, que o grande temor era o de que as providências c o compor
tamento do Governo pudessem ser multo mais lesivos aos inWres
scs nacionais e dos Estados produtores do que a própria geada 
que se abateu naqueles Estados. 

E o que pedíamos naquela ocasião como medidas n curtG 
prazo, capazes de dar o mínimo de atendimento n esse Importante 
setor da nossa economia? A reabertura dos registras, que haviam 
sido fechados acertadamente, c essa reabertura teria que se fazer 
n nivels compntivcls com os novos níveis de preços no merendo 
Internacional, 

A segunda medida era a do congelamento da quota de cont.rt
bulção, que todos preterimos chamar pura c simplesmente de 
conttsco cambial. 

A terceira providência crn que o Conselho Monetário Nnclonnl, 
na reunião que Já estava programada para aQuele mesmo din em 
que ocupá. vamos a tribuna e que, entretanto, tal adiada, e até agora 
não se realizou - parece que está marcada, queremos crer em 
termos dc!initlvos, pnrn a próxima qunrtn-retra. Por que cm ter~ 
mos definitivos? Porque, nessa reunião do Conselho Monetário 
Naclonnl, blislca e prioritariamente, é preciso que se ct.sabt!leça 
o plano de sarras c o esquema tlnnncelro para. a. sa!rn 80/81, e 
esta começa precisa c oficialmente no dia 1.0 de J ulha. 

Vejam bem que até agora o Conselho niio tendo tomadC> 
n decisão do plano de safra e do esquema financeiro, de certo 
modo, este simples adiamento, que Já. vai para quase um mês, 
jó está prejudicando sensivelmente - e a prova disso é que logo 
depois da geada, o café, no mercado lntemaclonal, atingiu um 
pico, e de itl para có, jtl começou a baixar, porque os Importado
res começaram a. se precaver, pois não sabem qual a razão do 
adiamento da decisão do Governo e QUe, portanto, eles poderão 
ser surpreendidos com decisões que possam levà-los o. prejuízos 
Irreparáveis. Então a própria demora na decisão que deverá ser 
adotada pelo Conselho Monetário Nacional, jtl está a perturbar 
o merendo Internacional do cnté,. 

Sobre este assunto e estas três sugestões, nós vamos voltnr 
no !lnal da nosso pronunciamento. Entretanto, Sr. Presidente, des
tas três sugestões por nós apresentadas no último dia 6, desta 
mesma tribuna, nesta Casa, duas delas já toram tomadas pelo 
IBC. A primeira !ot com relação à reabertura dos registras de 
vendas para as exportações. E nós que sollcltóvamos, na ocasião. 
QUe a reabertura das registras devesse ser compatível com os no
vos nfveis de preços ·no merendo internacional, de certo modo. 
estamos satls!eltos com a providência, porque realmente o regis
tro, para se tomar por base o café tipo 7, que é a maior parte 
do café brasllelro, !ol realmente, reaberto a nivels compa.tlvels 
com os novos preços de mercado Internacional, parque antes da. 
geada c, portanto, até o dia do fechamento do registro, dia. 4 
deste més, o ca!é tipo 7 estava !lxado, em termos de registro, 
a um dólar e quarenta centavos a llbra .. peso, e no dia nove deste 
mês, os registras toram reabertos a um e setenta e seis; por
tanto, bem próximos já dos niveJs dos preços de mercado, tnter
naclonalmente, talando. 

Portanto, a prlmelrn providência, a primeira sugestão, por 
nós nqul apresentada, to! adotada satls!atorlnmente pelo IBC. 
Entretanto o. segunda providência é parece-nos, que aquilo que 
aqui .sollclti'l.vamos, serviu de pretexto para fazerem exatamente 
o contràrio; elevaram, exageradamcnte, na Resolução do dia. 9. 
os nlvels do contisco cambial. Até o dia 30, o confisco cambial 
era de setenta c cinco dólares, por snca, jà no dia 30, portanto, 
no dln da primeira geada, quando começou o trio mais Intenso 
e havia a perspectiva de geada, o IBC baixou urna Resolução 
elevando o contlsco cambial de lietenta e cinco para. setenta e 
nove dólares por saco. 

E esta resolução baixada no dia 30 de mala só vigorou por 
um dia, porque no dia 31 velo n geada e junto com ela, Imediata
mente, uma nova Resolução do IBC, suspendendo o confisco cam
bial de setenta e nove dólares para cento e tr~s dólares por soca 
de cnté, 

O Sr. l"a.ulo Brossarll IMDB - RSI - Quer dizer então CJ\ll' 
!oram duns ns geadas? 

O SII, JOSE IIICIIA IMDI3 - PRI - Foram duns: utnn, ~e 
menor lntcnsldndc, foi como que uma espécie de nvlso; ~eou nns 
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baixadas. mn:; como o tempo pcrmnncccu frio, com balxisstmns 
temperaturas, já .se prevln que no outro dln podcrln. como real
mente houv~. ocorrer uma ,;cada bem mais forte. E rol o que 
aconteceu. 

O Sr. Paulo llrossard r MDB -- RS 1 ··- Com o conrl.sco. 

O SR. JOSE RICII,\ 1MDB - PR1 - O conllsco, de certo 
modo, foi pior nlndn do que n geada. 

O Sr. t•aulo nrossard rMDB- RSJ - 1!: a Rendn mo.lor. 

O SR. JOSF. RICIIA 1MDB - PRI - E: a gcadn mnlor, c 
tem sido, ao longo desses anos, sobretudo nesses últimos quinze 
anos. 

O Sr. 1\genor 1\tarla r MDB - RN 1 - Senador, V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. JOSÊ RICHA rMDB - PRI - Pais nõ.o, nobre Senador 
.'\gcnor Mnrla. 

O Sr. Agenor l\luria rMDB- RNr -V. Ex.", com o discurso 
oportuno da tarde de hoje c com a observação do problema do · 
confisco, prova que o Governo, na reallda.dc. Wm uma ha~lll
dade enorme cm capitalizar os lucros e soclal1zar os preju1zos, 
porque essa alteração do confisca prova que l'lc quer sempre cn
pltallzar o lucro a favor dele, porque na hora da ijead:l ele previu 
que o café la subir. Então, se o caté la subir, ele Q1.1Crla ter 
um conflsco malar par;~ partlclpnt: daquele lucro que o carelcultor 
la obter com a alta, tendo em vista a geada. Aconttcc que o 
catelcultor pode ter um lucro Imediato, mas atrils do lucro, l'ic 
tem o pz·ejuizo, porque o íle de café morreu: outros pés de caté 
Irão deixar de produzir ... Então, ele passou a produzir menos 
cm uma área malar e o Governo quer participar daquele lucro 
q.ue não devP.rla ser dele, mas do catelcuit.or que, na realidade. 
é quem está tendo o prejuizo. Mas como este Governo adora capi
talizar os lucros e soclo.Hzar os j)rcjuízos. ele não perde a opor
tunidade. Multo obrigado a V. Ex.n 

O SR. JOSE RICHA 1MDB - PRI - V. Ex." está absoluta
mente ct'rto c só lamento qut' o seu aparte de certo modo Jã. 
antecipou aquilo que Jâ c.stava aqui anotado mais para !rente. 
no meu discurso, parn eu razcr referência. 

O Sr. Paulo Brossard 1MDB - RS1 - Isso mostra a unidade 
de ponto de vista. 

O SR. JOSE RICHA 1 MDB - PR 1 - E eu até !lco Impres
sionado como é que um rlo-grandensc-do-norte pode estar tão 
a. par dos problemas do cn!é, como V. Ex.1\ demonstrou através 
do seu aparte. Mas, evidentemente, de certo modo, causa-me 
uma su!'prcsa, por outro lado, conhecendo pessoalmente V. Ex."'. 
a. surpresa passa. a não ter nenhum cnblmento. V, Ex.•, nesta 
Casa, tem demonstrado a sua grande preocupação por proble
mas económicos do Pais e as suas naturais conseqüéncins sociais. 
E é evidente que talvez nenhum outro produto, neste Pais, tem 
tanta e tão dlreta inter!erêncla do Governo - no plano da eco
nomia - c as suas con.ieqüências no plano social t:lmbém tão 
danosas, não há e não existe nenhum outro produto Igual ao 
cn!é, 

O Sr. Paulo Brossard rMDB - RSI -E de tão longa data. 

O SR. JOSE RICHA IMDB - PRI - Exatarnentc. 

E por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós estamos aqui 
a. verberar com tantn veemência e n demonstrar o. nossa Insatisfa
ção de um modo tão cntO.tlco como o fazemos neste instante? 2 
porque, Sr. Presidente, não há. na história da economia de qual
quer Pais, pelo menos do mundo ocidental e do mundo chamado 
democrático, chamado livre, noticia de que um dete1·mlnndo pro
duto, de tanto peso especifico, na economia de um Pais. tem -
como é o caso do caté - lncxpllcavelmentc este produto vem 
sendo tratado pelo Governo de maneira n mnls cruel passivei. O 
problema do confisco cambial é uma aberração tão grande e mais 
parn rrente cu raça referências a Isso, só há semelhança. com 
que o Brnsil raz aqui nos que produzem ente, com o que se raz 
nos pnise.s de regime comunista. Só. Se hli entre o Brnsil e esses 
paises nls;umas scmclhançns, cm termos económicos. a.t~ cm pio· 
res escalas, aqui no Brasil c ló. nos regimes comunistas e com re
inçüo no café. Tudo dosado precisamente atrnvés deste tnmlge
rndo contlsco cnmblnl. 

Sr, Presidente, Srs. SenndorC's, sei que será nté um pouco cnn· 
sntlvo, pnrn n casa, entretanto cu me permltlrln. nem Qlle tosse 
apenas para flcnr registrado nos Annls destn Cn~n. se nenhuma. 
lntluóncla, Isto que dll'el nqul, possa ter lá t'ora, p~ra desper
tar um pouco a opinlüo públlcn deste País, com relnçao nos ntos 
verdadeiramente cr1mlnosos que se cometem con trn n. coconomlfl 
do Pnls, o tratamento que o Governo dó. ntmvCs do conrtsco il 
politica cn!eclrn. 

O Sr. Paulo Brossard !MDB - RS1 - Permite nobre Sena
dor José Rlchn? 

O SR. JOSE RICIIA 1MDB - PRI - Com prazer. 

O Sr. J)aulo HrosNard 1MDB - RS1 - A lmpOI'táncln do a.s· 
sunto e autoridade do orador farão com que esse assunto não 
seja tomndo como desprezível ou ocioso; a Importância do as
sunto para o País, a autoridade do orador perante o País. 

O Slt JOSii RICHA IMDB- PRI -Agradeço bastante sen
slbtllzado. e realmente esta é a minha convicção pessoal. t por 
Isso que eu me permito fazer, neste histórico, que tentarei da. 
maneira mais ró.pida possível, para não me tornar monótono 
e cansativo, mas parece-me que C Importante que este registro 
.seja telto c que pnsse a constar dos Anais desta Cas:l. 

A história do confisco cambial no Brasil, quando é que come
çou? Em 1931, de uma maneira apenns dlstarçnda, pela neces
sidade, naquela ocnsh1o. cm 1931, de se ter recursos para a defesa 
do ente criou-se uma taxa especial de exportação estadual de 10 
shllllngs, pelo Decreto Fcdt'ral n.n 20.003, do dia 16 de mala de 
Hl31, resultante da aprovação de um convênio cafeeiro entre os 
Estados. Vejam bem a Jmportflncla hlstóric:l dessas revelações. 
E cada vez vou chamar n ::~tenção para Isto. Quando é que come
çaram no plano económico ns medidas dlscrlclonó.rlas? Foi coln· 
cldcntemcntc com o Inicio de todos os períodos :lUtorltá.rlos no 
plano politico: 1931 marcou exat.amcntc o inicio do Governo Pro
visório, após a Revolução de 1930 c ai começou, então, a. taxação. 
Criou-se urna taxa de lO shllllngs na época. para fazer face, por· 
tanto, às despesas com a defesa do cn!é. 

Um novo convénio rol assinado em 30 de novembro de 1931, 
ainda, que aumentou a tp.xa de 10 para 15 shlllings, jíi. então. 
nessa ocasião. sob a égide do Conselho Nacional do Caté. 

Em fevereiro de Hl33. crlou·sc o Dt'pnrtamento Nacional do 
Caté, que passou a órgão arrecadador dcs.sa taxa. 

Em novembro de 1933, decidiu o Governo Federal, pelo De
creto n.0 23.498 do dia 24 de novembro daquele ano, tlxar a 
taxa de 15 shUIIngs cm 25 mil réls, atendendo não só ao curso 
!orçado do mil réls papel, como também no Inconveniente dns 
!rcqüentcs oscilações cambiais do dólar, que dificultavam a lJqul
dnção das obrigações em outras moedas estrangeiras. 

O Decreto-lei n.0 2 - e aqui chamo, mais uma vez, a atenção 
da Casa - o Decreto-lei n.o 2, de 13-11-Hl37, alterou a taxa para. 
12 mil réls. destinando, desta lmportàncla: 6 mil réis para a 
amortização do empréstimo de 20 milhões de libras esterlinas; 
4 mil réls para pagamento da dívida com o Banco do Brasil 
cm operações de defesa do mercado e de despesas de satra; e 
os outros restantes 2 mil réls, para atender aos encargos do então 
Departamento Nacional do Cnté. 

Vejam bem o registro. Ai já. se começou a desviar os ;ecursos 
que estavam vindo multo tá.ccls da sua verdadeira tinalldade para 
outras ntlvldndes. E quando Isto ocorreu? Precisamente quando 
se Implantou o Estado Novo no Brasil. 

E, Srs. Senadores. a Importância desse evento 'histórico é tão 
grande, que é preciso que V. Exas. guardem, Inclusive, o número 
desse decreto e a data da sua expedição. O Decreto-lei rol o de 
n.0 2; tal o segundo decreto do autoritarismo, na época, em 1937, 
após a Implantação do Estado Novo. 

O Sr. Paulo Brossard I MDB - RS 1 - A data do decreto é de 
li de novembro? 

O SR. JOSE RICHA 1MDB - PR1 - Do dln 13 de novembro. 
Portanto, acho que não se razia nem um mês, ainda, dn Insta-
lação do Estado Novo. · 

O Sr, Paulo Brossard IMDB- RSI - Foi em lD de novem
bro. 

O SR. JOSE RICIIA IMDB - PRI - Três dlns depois, o segun
do decreto-lei tal prcclsamentt' esse. Começou-se ai, então, a des
viar recursos dt' um determinado setor para outro tipo de atl
vldndc. 

O Sr. Arenor 1\la.rla. 1 MDB - RN 1 - Senador Jose Richa, 
sõ para complementar o rnclocinlo. tendo cm vista o autoritarismo 
daquela época, pcrsuntarln a V. Ex.n o seguinte: qunls erum os 
estoques que tlnhnmos de care. àquela época, cm 1037, c qunls süo 
os estoques que tcmo.s hoje? 

O SR, JOSE RICIII\ IMDB- PRI -Em 1037, não lenho esse 
dado; mas o problema nüo ern dos mnls graves em tcz·mo.s de es
t.:~ques. Se não me engano, ni'to crn nsslm preocupante o voluml' 
df' estoques. O volume mniOI' começou a acontecer na década dl' 
50. AI, sim, é quf' houve um ciclo rt•lntlvtlmentc prolon!{ado dco 
~upt•rproduçilo (' ni, cnti"1o, e qup rornm acumulados os <'SLoque~. 
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Agora, go!ltarla que rtcnsse registrado também que o. minha 
opinião não é a de que o Brasll não devesse ter estoques. Pelo 
contró.rlo, o caré não é um produto pereclvcl e o Brasil, sendo o 
Pais que potencialmente melhores condições tem não só de pro
duzir como de nrmnzeno.r, tem c sempre teve, no longo do tempo, 
uma intra-estruturo. razoó.vcl de armazenamento. Então esse es
toque de café- e eu jó. razia referência n esse aspecto no' discurso, 
anterior - que o Governo pulverizou, que houve uma época que 
chegou a 66 milhões de sacas, era o nosso verdadeiro Fort Kanox, 
era o ouro verde que aqui estava armazenado e que era, nas re
lações de trocas Internacionais, um poderoso instrumento para o 
Brasil ditar as normas da politica econômica do caté em termos 
mundiais. Então, não sou contra os estoques de café, 

O Sr. Acenor Marta CMDB - RN) - Senador José Rlcha. 
eu desejava, aproveitando os altos conhecimentos de v. Ex.n. que 
foi prefeito cm uma das regiões que produzem mais café no Pa
raná, saber o seguinte: os estoques de café que alcançaram, 
àquela época, 66 milhões de sacas. , . 

O SR. JOSÉ RICHA f MDB - PR. I - Já ai no começo da 
década de 1960. 

O Sr. Arenor Maria IMDB - RN) - Se o Governo brnsllelro 
tivesse simplesmente mantido esse estoque de 66 mllhões de sacas, 
qual seria o valor desse estoque de café hoje? 

O SR. JOSÉ RICHA IMDB - PR> - Basta multiplicar esse 
número por cerca de CrS 6. 700,00 que é o preço tnternnclonn.l, hoje, 
do café, aproximadamente, CrS 6.700,00, está quase chegando a 
Cr$ 7.000.00 e vai chegar. porque a posição estatística mundial é 
de escassez. O Brasil já não tem mais estoques e rol, nesses úl
timos anos, excessivamente sncrltlcndo com geadas, secas e a poli
tica ca!eeira do Governo; os ~entras americanos c africanos, de 
certo modo, com problemas pohticos que comprometeram sobrema
neira as suas produções. Então, a posição estatística mundial, hoJe. 
é de escassez, Quer dl.zer, hoje, precisamente, me parece, neste ano 
de 1979, a demanda e malar do que a o!erta, precisamente acora. 

O Sr. l•aulo Brossard IMDB- RS1 -Houvesse estoque. 
O SR. JOSE KICHA rMDB - PR> - Houvesse. nesta hora. 

estaques. Mas vou continuar com esta minha anó.llse histórica do 
problema do contisco, para depois voltar, também, a esses outros 
as.'iu:ltus. 

Essa taxa cessou pelo Decreto-Lei n.0 9.410 dc 28-6-46, que 
extinguiu o Departamento Nacional do Café. Criado o IBC pela 
Lei n.o 1.779 de 22-1~-52, coube-lhe como receita uma taxa de :,er
vlços de CrS 10.00 por saca de café. De 1958 até 1961. com " 
criação da CACEX e da SUMOC. !ol sendo executada a politica 
econômica do café, com a arrecadação de recursos que promana
vam de dispositivos legais expressos, e com a tndlspensó.vcl fixação, 
no texto legal, da valia ou da aliquota. das taxas a cobrar. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, até aqui, até 1961 precisa
mente, apesar de se criar uma taxa cuja legulldade e constitu
cionalidade são discutíveis. até 1961 ainda havia. por parte de 
qualquer governo, uma preocupação, e a de que esse valor ver
dadeiramente extorquido e cunl1scado dos produtores de café de
verta ser mals ou menos tp,unl is dr.spesas, não só de caráter ad
ministrativo, para manter os órgãos que cuidavam da politica do 
setor, mas, também, para fazer fncc à necessidade do Governo 
brasileiro de sustentar o preço ouro. 

Então, arrecadava-se apena..o; o necesslirlo pam haver o equi
líbrio. Entretanto. a partir do dia 13 de março de 1061. os recursos 
financeiros para defesa do cnté passaram u. ser providos pelas 
rnstruções n.oo 204 e 205. da hoJe extinta SUMOC. 

E veja bem, Sr. Presidente, aqui cabt• um outro registro, tam
bém, de natureza polttlca. Na ocnsJão, o Prestdentf~ que assinou 
estas Instruções era o ex-Pre::iidcnte .ránla Quadros, ~uc se elegeu 
B. custa de prometer em todos os Estado~ produtores de café que 
la acabar com o famigerado confisco cambial. E o que tez ele? 
Precisamente o contrário, Foi ele que através desta Resolução 
n.• 204 e. posteriormente. a n.• 205. Institucionalizou a prática do 
confisco cambial sobre a cafeicultura. 

Portanto, :ie até aqui - março de HHI1 - apenas se arrecadava 
o estritamente necessário pnrn, primeiro, atender às despesas ad
minlstrnt1vns dos órgãos que cuidavam da politica caroelra: se
gundo, para comprar os excedentes cvcntual.s, tlrnndo .. as do mer
cado, para que o Pais pudesse ter condições de defender o preço 
Internacional ou o preço ouro. A partir destas duas instruçoes, a 
204. de março c a 205, de maio de 1001. du SUMOC. desapareceu o 
dólar café, c determinou-se que fosse recolhida sobrl! ns nc~o
cinções das cambiais uma quota dl! contrlbulçúo destinada na 
Fundo de Reserva de Defesa do Café, então crlndo pnrn substituir 
o nntlga Fundo dos Agias. 

Dcstn maneira, adquiriu a quota de contribulçflo sua formn. 
nominal derlnltlvn. Pt~rdurn até hoje, chamada cm todos os do
cumentos otlclo.ls de quota dl! contrlbulçfw, mas que os cntelculW-

res, que os produtores, na realidade, com ruzão, chamam de con
tJsco cnmblnl. 

O Sr. Paulo Broosard f MDB - RS> - Multo bem. 
O SR. JOSÊ RICJIJ\ fMDB- PR) - Entretanto, mesmo após 

a Instituição da quota de contribuição. até 1964. ela ainda contl· 
nunvn. sendo calculada com vistas apenas c simplesmente parn 
atender a defesa da. politica econãmtca do café, sendo, portanto, 
cobrada no estrito vnlor necessário iL cobertura dos recursos des
pendidos com as despesas administrativas e prlncipnlmcntc com, 
a compra dos excedentes das safras, para a neccsaárln defesa do 
preço ouro, excedentes esses ocorridos sobretudo na década de 
1950. 

Chega. o período de Governos chamados revoluclonárlos, E se 
a política cnfeeira jó. não vinha bem, a partir de 1064 o desastre 
!ol total. A 1.• de dezembro J;i de 1964. o IBC emitia a Resolução 
n.o 321, na qual se tixn.vn o critério para se estabelecer a quota de 
contribuição, o que se obtinha fazendo uma diferença entre o 
contra valor em cruzeiro dos preços dc registro e os preços cm. 
cruzeiros pelos quais o Governo declarava adquirir os cambiais de 
café. Com essa resolução, desligou-se o preço Interno dos mecanis
mos cambiais de exportação. No regime da SUMOC, cada Instrução 
continha o valor da quota de contribuição em dólares: no regime 
montado a partir da Resolução n.0 321 do IBC, de 1964, sabe-se o 
valor da remuneração cambial em cruzeiros. A partir daí, apenas 
llgelrns modificações toram Introduzidas na slstemó.tlca do trata
mento cambial do cnté. Passou a vigorar, apenas e exclusivamente, 
um Interesse monetarista do Governo. 

Anualmente, o Governo fazia. nestes últimos 15 anos, como 
alndn faz até hoje, uma previsão da receita cambial que precisa 
obter com o café: c, em função do volume a exportar estabelece-se 
o quantum do confisco cambial. Puramente casui!itlco, puramente 
Imediatista, puramente monetarista o comportamento do Governo! 

O Sr. Paulo Drossa.rd 1 MDB - RS 1 - Como cm tudo o mais. 
O SR. JOSÉ RICII,\ 1 MDB - PR> - Como cm tudo o mais. 

enfatiza o meu Lidcr, Senador Paulo Brossnrd. 
Esta quota de contribuição - cu pretiro chamar de confisco 

cambial - tem girado em torno de 50';;, já tendo ultrapassado o 
percentual cm multas ocnslões, quando chegamos a quase 55'·,1. 
do preço ouro. do preço Internacional. O Governo conrtsca mnls 
da metade do preço pelo qual o caté é vendido no plano Lntcrna~ 
clonai; ou seja, o exportador recebe, pela cambial do caré. apenas 
a metade e. às vezes, menos da metade do etcttvo valor cm dólar, 
vendido no exterior. 

O Sr. Agenor 1\laria. IMDB - RNI - V. Ex,n permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ RICHA IMDB - PRI - Com multo prazer. 

O Sr. Arenor Maria 1 MDB - RN 1 - A agricultura, lndepen
dtnte de sofrer o problema dns taxas de confisco, ainda tem o 
problema do contlngCnclamento que é mnls uma maneira solcrte 
G,ur: o Governo usa para estrangular a economia da agricultura no 
Bra.sll, O csvnzlnmcnto da nossa agricultura é justamente cm tun
ção disso: no prejuizo, quem paga é ela; na hora do lucro o Go
verno a descnpitallza. O problema do !CM é multo triste. porque 
o Governo estabeleceu uma politica tributó.rln na agricultura em 
que o agricultor pngn o Imposto na hora da operação comercial. 
O agricultor sofre um Imposto porque vendeu sua produção - não 
porque tenha ganho com ela, mas porque n vendeu. Se o Estado do 
Paraná colher trinta bolsas de arroz em um hectare, ele sofre 15rt;,, 
de !CM. Se n. sa.tra cai por determinadas contlngCnctas climáticas e 
ele só colhe cinco bolsas de arroz. ele continua pagando os 15•·.;, 
~obre o produto bruto na mão do homem do campo. Em certa si
tuação, o homem pngn tributo para plnntnr e paga porque pro
duziu. O comerciante, quando compra e vende, goza de um crédito 
!Iscai; o Industrial também goza do crédito !Iscai. mas o agrl· 
cultor, não; ele paga tributo quando vende e quando compra c não 
goza de crédito fiscal nunca. Dai o empobrecimento da lavoura 
nacional. Multo obrlgndo. 

O SR. JOSil RICIIA fMDB- PR> -E de certo modo há uma 
bltrlbutnção, porque o produtor agrícola, quando vende sua pro
dução, pagn !CM, e quando compra os insumos c tudo o mais 
para poder produzir, tal como n enxada, foice, tratar, lnsctlclda, 
o adubo. arame para cercar a sua propriedade, sobre tudo ele paga 
também ICM. Entüo. ele Jn compra o produto onerado pelo !CM. 
produz, c n produção tnmbém é vendida pn~:tnndo ICM. • 

Veja, V. Ex.a, Scnndor Agcnor Maria, que tem toda a razão 
n revolta dos lavradores, de um modo geral, pela lncldêncln Jn
ju.stn, brutal c cruel do ICM !!obre a produçilo agrlcoln, nqullo que 
o brasileiro tem que comer. Agorn Imagine u revolta nlndn multo 
mn.lor de quem pl'oduz café, porque além dos 50';:. ou mais de 
conrt!lco cnmblnl que Incide .sobre u produçúo do café, nlndn. incldt~ 
também o ICM, o Fundo Rural. ~~ todos os demnl.s trlbuWt~ que
gravam os demais produtos íH~ricolna. 
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Então, no caso do café, cm determinadas ocasiões, c quase 
.sc~pre temos a s~gulntc curiosa c revoltante situação: de cada. 
trcs sacas de cate qu~ o lavrador produz, apenas uma e dele; 
duas, o Governo que e o dono delas, porque se computannos o 
ICM, o conrtsco cambial, o Fundo Rural c todos os dcmnb tributos, 
realmente veremos que 2/3 do valor do café vai parn o Governo, 
e apenas I/3 fica para remunerar o trabalhador, que é quem corre 
todo o tipo de risco. O lavrador tem um sócio majoritário, que é o 
Governo, que tlca com 2/3 da sua produção, sem correr nenhum 
tipo de risco ... 

O Sr. Paulo Brossarsd ! MDB - RS l - O sócio que não perde 
nunca, não corre risco al~tum c ganha sempre. 

O SR. JOSt; RICII~ CMDB - PRI - E pelo contrário, ganha 
multo mais, nas ocasloes de tragédia, porque cada geada dessas, 
o coitado do lavrador nflo está tendo a mais valia, porque não é 
ele quem yal absorver essa valorização Internacional, vez que o 
Governo ja elevou o r.onC!sco cambial, em Igual proporção do nua 
menta do preço Intcrnaclonnl. 

Então, o Governo ganha, c o coitado do lavrador t.em a sua 
lavoura comprometida pela geada. Ê uma cultura permanente -
o ano que vem haverá quebras tcrrivcls - o café cm média Jeva 
trCs anos para se recuperar, dependendo da cxtcOsão e da JO.ten
sldadc do rcnâmeno, c para se recuperar mnls rapidamente, o 
agricultor tem de lnvestit mais capital nesta lavoura já depau
perada c cnrraqucclda pelos fenômenos c!Jmãticos. 

O Sr. Paulo Brossard IMOS - RSJ - É umn sociedade leo
nina. 

O SR. JOSÉ RICII,\ 1 MDB - PRJ - E uma sociedade leonina 
c revoltante, Senador Paulo Brossard! 

Por l~o é que o confisco cambial, com toda a razão, e tão 
odiado pelos pradut~rcs. Sistema igual a este, que cu saiba c atê 
jó. Clz rcfcrCncla, so existe nos paises de regime econômlco co~ 
munis ta. 

O Sr. Paulo Brossard IMOS - RSJ - Veja só que revelação 
Importante c reveladora ... 

O SR. JOSI! RICHA IMDB- PRI - Exatamentc. Entretanto, 
pnreccanos que os governos comunistas também arcnm com os 
riscos, mas aqui nem Isto o governo brasileiro quer razcr. Só quer 
socia!Jznr os lucros, mas jamais correr qualquer tipo de risco na 
hora das tra~édlas c na hora da prejuízo. Se combatemos os regi
mes comunistas lã de rara. é nosso dever também combater aqui 
dcnti'O tudo que se assemelha a tal. 

o Sr. Paulo Brossard IMDB- RSI - AIJ:is, se me permite 
V. Ex.1l, num regime comunista ainda se compreende, porque a 
economia, aC!nal de contas, é um segmento do Estado totalitário. 
De modo que se compreende este comportamento estatal cm re
lação à economia. Mas, num regime como o nosso, que tem velei
dade de ser o próprio nntlcomunlsta, Isto é uma contradição Im
perdoável e Insanável. 

O SK. JOSE RICHA I MDB - PRI - Então, o Governo no 
Brasil tem sido socln.Usta na arrecadação e cnpltallsta na dlstrla 
bulção. 

InCcllzmcnte essa situação não se observa apenas na econo
mia carcelra; também, cm quase todos os demais setores. Do Go
verno, o povo apenas tem recebido deveres. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB -- RS) - t verdade. 

O SR. JOSii: RICIIA I MDB - PRl -· Sob a êclde do modelo 
econômico destes quinze anos, houve um brutal descquUibrio entre 
capital c trabalhO. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSI - t verdade. 
O SR. JOSii: RICIIA cMDB - PRI - Que o dlcam os assala

riados. No meu Estado c nessa campanha eleitoral, que não faz 
multo tempo, no percorrer o.s regiões do Estado do Parnná, eu 
percebi uma situação de tão extrema mi!lértn, que há coisas que 
me revoltaram, como, por exemplo, o fnto por mim constatado 
de que havia crianças saindo dn escola, sobretudo, na área rural, 
- c é um fenômeno que Já se repete também nas smndes ci
dades - a criança tendo que ser retirada da escalo., para ser 
colocndn no trabalho para aumentar a renda fam1Unr. 

O Sr. Paulo Broosard CMDB - RSJ - E veja que V. Ex.• viu · 
Isso no Pnrnnó., que é um dos Estado..., de melhor situação no 
quadro federativo. 

O SR. JOS~ IUCIIA CMDB- PRJ -Perfeito. E alndn, nobre 
Senador Paulo Bro.s:mrd, parece-me que isto é de umn crueldade 
c de uma Cnlta de scnslbi1ldade tüo grande, que checa n revoltar 
n todos aqueles que, politicas, tem obrl~nçüo de ter acima c além 
de tudo .'icnsibUidade humana, porque que se condenem us ntuall'i 
J.rcraçõc!; n viver nn miséria c nlndn cm bencriclo de umn provável 
pcr.'ipectlvn de futuro, Sl! pode entender. 

o Sr. Paulo nrossard I MDB - RSJ ..:_ I!: claro. 

O SR. JOSii: RICIU C MDB - PR 1 - Uma ceraçii.o é oapllll: 
de razcr sacrl!iclos cm beneCíclo da sua Pátria, mas quando se 
chega no cúmulo de se verificar, como hoje se verifica no Srasll, 
que já se começam, também, a compromet~r as futuras gerações, 
n Ne condenar os tllhos destes pobres coitadas bóiasafrlns e trnba
lhadore.'i operários dn.s grandes cidades, quererase condenar 01 
tllhos destes trabalhadores a não terem perspectiva algwnn., Isto 
é de uma crueldade que não tem tamanho c que me angustia. 

O Sr, Paulo Brossard IMDB - RSI - Muito bem! 
O SR. JOSe RICIIA ;MDB -PR! - E até dados estatiBtloos 

tCm comprovado de que. preci.samcntc, ainda no mês de novem
bro, mês das eleições, cu lia um relatório publicado na Revista 
Vejol, que dava conta de que os três Estados do Sul do Brasil -· 
o Estado do Senador Paulo Brossnrd, o Rio Grande do Sul, o 
Estado do Senador Eveláslo Vlclru e o meu Estado - a renda 
individual das populações desses três Estados se chegou à. seguin
te c dramática constatação: 74'Jr, das populações dos nossas três 
Estados têm uma renda Individual que varia de zero a até, no má
ximo, dai& snlàrios mlnlmos. 

O Sr. Paulo Brossard I MDB - RS 1 - E quando vamos ao 
Nordeste eles se reterem aos nossos Estados dizendo que são Esa 
tactos ricos. Eles imaginam que existe riqueza, ou que ainda exlsa 
te riqueza nestes Estados. 

O SR. JOSe RICHA IMDB - PR1 - Portanto, o relaclonn
mcnto neste Pais, sob a égide desse modelo econâmlco, o relacio
namento entre capital c trabalho tem-se desequi!Jbrado de uma. 
maneira brutal. Entretanto, o próprio relacionamento lntercapltal 
também está se desequilibrando, porque vejam o que passa: o 
capital nacional com a concorrência desleal com o capital intera 
nacional Implantado e Instalado no Brasil. 

O Sr. Agenor J\Jaria. CMDB- RNJ - V. Ex.a me permite? 

O SR. JOSe RICHA IMDB- PR! - Com multo prazer. 

O Sr. A&:"enor J\Jaria UvfDB - RN J - Senador José Rlchn, 
hó. também uma profunda divergência entre a situação do pro
dutor c do consumidor; veja V. Ex." que, no ano passado, nos 
Estndos Unidas, que não produzem café, este produto baixou de 
preço 3 vezes. Aqui, no Brasu, ele subiu 4 vezes. Para melhor lhe 
dizer. o café tem subido multo mais no Bras11 do que 'l snló.rlo. 
Nós somos os malares produtores de caré do mundo e o no~so 
operário não pode tomar café. Na minha região, no Nordeste 1 no 
meu Estado, no Interior, hã 20 anos passados, era de tradição, 
de praxe, chegarmos à. casa de alguém e, cm 5 minutos, saia a 
bandeja de caré. 

O SR. JOSI!; RICHA I MDB - PRJ Hoje está rareando este 
procedimento. 

O Sr. Agenor !\olaria 1 MDB - RN 1 - Na minha região nüo 
rareou; não sal mais. Nas sítios não saem, porque se sair, o dono 
da casa tlca sem tomar café. Coma a feira r. feita semanalmente, 
se ele der café â.s visitas, ele Clca sem tomar café. Resultado, 
somos os malares produtores de café do mundo e o nosso operário 
não pode tomar café. Atualmente, o cafê está custando 91 cruzel
t·os e 80 centavos, o quilo. Uma saca de café de 60 quilos produz, 
naturalmente, 48 quilos de café cm pó. Quarenta e oito quilos de 
café em pó, a CrS 91,80, dá CrS 4.460.40. Nós sofremos a Incidên
cia rtscnl de 15% de ICM c mais 2,5'~· de FUNRURAL, ou sca 
ja, o produtor está pacando CrS 771,00 de tributo, a cada saca 
de café vendida no consumidor. Esse tributo mais o contlsca a 
que V. Ex.11 se referiu soma multo mais do que o valor do café 
na mão do produtor. Dai, o esvaziamento da agricultura nacional 
c. ao mesmo tempo, a !alta de poder aquisitivo do operário bra
sileiro para consumir o nossa produto. Veja bem· V. Ex." no Pais 
que é o maior produtor de café, o nosso operário não pode tomar 
café, o que é que está comendo a nossa Cente? Multo obrigado 
a v. Ex.11 

O SR. JOSt RICIIA CMDB - PRJ - V. Ex.• tem toda a raziia. 
Quem produz café está. sendo sacrlticndo. Os consumidores bra
sileiros, também. 'Porque, se ainda se estivesse transferindo parte 
dnqu!Ja que seria o ganho do produtor para, beneficiar o consumi
dor, geralmente mais pobre ainda do que o produtor - ainda se 
compreenderia, porque haveria uma preocupação pela !unção soa 
clal. 

O Sr. Agenor Maria IMDB - RNl - Multo bemt 
O SR. JOSe RICHA IMDB - PR) - Mas, e dnl, quem é? Se 

o produtor se prejudica c se o consumidor, também, quem é que 
e•tll se beneficiando'/ 

O Sr. l,aulo Brossnrd I MDB - RSJ - O Estado. 
O Slt. JOSii: RICIIA CMDB- PRl - /\guarde um lnstantc.-.1-

riho que V. Ex.11 vnl ver, dnqut a pouco, no meu discurso. E é jà. 
E os Estados produtores de cufé, também, estão se sucrlflcando t~ 
c.'ltào ,'icndo prejudlcndos. 

O Sr. l1ilulo Urnl'isnrd !MDB - RSI - Estudo no scntldn 
amplo -- Governo Federal. 
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O SR. JOSÊ RICIIA IMDB- PRJ - Exntamcntc só o Oover~ 
-no Federal, E como cu disse no último discurso meu, o Governo, 

de 1964 pnrn cá.. Antigamente ,hnvln n. prá.ticn, que vem desde 
1931, depois dn. Revolução de 1030, entretanto. procurava-se, pelo 
menos, ter o escrúpulo de rnzer equllthrnr nqullo que era contl.s
cndo do produtor, cm defesa dos Interesses nacionais, c havendo 
um equllibrlo, o Governo jamais lançou mão de multa coisa além 
daquilo que seria o estritamente necessário para fazer n defesa 
<ln economia ca!eelra e dos lnteresses.do Brnsll, no comércio in
ternacional. 

Mns, dizia cu, neste desequllibrlo que se observa, até mesmo 
no relacionamento lntercnpital, Isto é, entre a empresa e o capi
tal genuinamente nacionais, c o capital estrangeiro represenstado, 
aqui dentro, pelas multinacionais, este desequilibrlo também se rnz 
sentir de uma mnnelrn violenta. Os exemplos existem ai nos mon
tões. Parece até, sobretudo nesse setor cconômico que é o café, 
que além da Incompetência está presente, também, a mó. fé. 

i> Sr. A,enor Maria IMDB - RNl -Muito bem! 

O SR. JOSE RJCHA I MDB - PRI - Pelo menos. nós temos 
o direito de assim pensar, todo o direito, principalmente após os 
acontecimentos que já. tive a oportunidade de narrar aqui, no 
-dia 6, com relação ao que houve no dia 1.0 deste més, na área 
da comercialização da café num só dia - não sei se por Incem~ 
petêncta ou se por má fé, ou pela associação destas duas razões. 
O fato é que a geada tendo ocorrido no dia 31 de maio. qualquer 
brasileiro de mediana Inteligência c patriotismo teria tomado 
como primeira providência o fechamento dos registras de declara
ção de vendas de café para exportação. Entretanto, não foi este 
o procedimento do Governo. Somente na segunda-feira, portanto 
no dia 4 - o fenômeno ocorreu no dia 31, no dia 1.0 os registras 
permaneceram abertos - no dia 4 é que foram fechados os recls
tros para declaração de venda, o que ocorreu no dia 1.0 de junho? 
Simplesmente o registro de vendas de mais de 500 mil sacas de 
café. 

O Sr. Paulo Brossard 1 MDB - RS 1 - A omissão governamen
tal é lndefcnsavel. 

O Sr. Agenor Maria 1 MDB - RN. Fora do' microfone. I -
A preços baixos! 

O SR. JOSE RICHA IMDB- PRl - Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, 500 mll sacas de caté representam melo més de expor
tação nestes últimos anos; a exportação tem girado em torna de 
12 milhões de sacas por ano, um mUhão de sacas mensais. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS) - Multo bem! 

O SR. JOSE RICHA I MDB - PRl - Um milhão de sacas cm 
média por mês. Pois num só dia foram vendidas, ou pelo menos 
declaradas, registradas, 500 mll sacas. 

O Sr. Paulo Hn>liSard JMDB- RSl -E não lo! por acaso! 

O SR. JOSE RICHA IMDB - PRI -E todo mundo sabe que 
foram vendas frias ... 

O Sr. Paulo Bn>ssard IMDB- RSI - Claro! 

O SR. JOSE RJCHA 1 MDB - PRI - , .. porque ninguém dos 
que registraram essas vendas tinha - olha, posso exagerar, mo.s 
talvez eu tenha condições de afirmar que dos que venderam nin
guém tinha uma única saca de café para entregar, entretanto re~ 
gistraram as vendas no IBC. E o que aconteceu? 

O Sr. Paulo Brossard IMDB- RSJ - Ê muito grave Isso. 

O SR. JOSE RICIIA IMDB - PRl - Gravlsslmo! 

O que n.conteceu? Vamos dn.r um exemplo, pegar alguns có.l
eulos e sempre exagerando paro. menos, para que ninguém do 
Governo possa nos acusar de estn.rmos aqui, alarmistas, querendo 
denunciar sem fundamento. Vamos tornar como média o co.!é do 
tipo 7, que é o do meu Estado. Como todos sabem. existem ba
.slcamente 3 tipos de café para exportação: o tipo 6, para melhor, 
que é chamado o café ttpo Santos; o tipo 7. que é o chnmado 
ealé do Paraná. mas que também é prod uzldo cm São Paulo. 
Minas Gerais. um pouco no Espirita Santo; c o cale ttpo 7/B. 
do Espirita Santo. cm alguns Estados do Nordeste também c cul
tivndo, ·o conllon, cujo preço de registra é idêntico aos das cafés 
Upa 7/8. Mns vumos pegar como média, que é realmente o mnior 
volume o café do tipo 7. Antes da gcadn., o preço do registro era 
1 dóln.r' c 40 centavos. . . · 

O Sr. Paulo Brossnrd 1 MDB - RS l - Por .libra-peso. 
O SR. JOSt. JtJCIIi\ IMDB- PRI - ... por llbra-pcso. Muitt

plicn.ndo 1 dólar e 40 centn.vos por 132 libras, que é o equlvnlcntt• 
n. uma. saco. de 60 quilos, vnmos ter 184 dólares c 80 centavos por 
saca de café. Nesse mesmo dia, portanto um dln antes da geada, 
o preço de merendo, o preço de registro no IBC, de vcndns, ern 
este. O preço de mercado era mnls ou mcno~ o mesmo, o cqui~ 
valente no preço de retdstro, com a agravante o.lndn; o mcr:,cado 
calava rrouxo, nf1o hnvltl ncp,óclo. E n quota de contrlbuiçuo, o 

confisca cambial, crn de 75 dólares e posteriormente, no dia 31, 
foi elevada pnrn 70 dólnrcs. Estou raciocinando antes dn geado.. 

Vamos recapitular. Um dln antes da geado., rcg'istro corre~
pondente n 164 dólo.res c 80 centavos por :mcn; marcado mnl:s ou 
meno::s o mc:.mo preço c ainda o merendo frouxo, sem ncgót!los, 
c a quota de contribuição, no dtn 31, jó. estava cm 79 dólares. 
Depois do. gcadn velo o fechamento do registro das exportações, 
ocorrido no dia 4; no dia 9 os registras toram ab~rtos. A que 
preço? A um preço de registro, café do tipo 7, 1 dólar c 76 centavos 
a Ubra-peso, vezes 132 dó. 232 dólares c 32 centnvos por sncn.. E 
o preço de mercado era este? Não, era bem mais. o preço de re
gistro 232, o preço de merendo 255 dólares. E o contlsco cambial? 
Era de 103 dólares porque, na reabertura do registro, seguia-se n 
mesma instrução que elevou o preço de registro de 1,40 para 1,76, 
elevou-se também o conrtsco cambial de 79 dólares parn. 103 dóla
res em cada saco. de café. 

O Sr. Paulo Brossard 1 MDB - RS l - Mas no dia primeiro jà 
tinham sido vendidas 500 mil sacas, no.s condições antigas. 

O SR. JOSE RICHA I MDB - PRI - Exatamcntc. Entre O dia 
cm que vigorava o registro, o dia da geada. c o dia. do fechamento 
houve precisamente um só dia. no melo, que rot exn.tnmente o 
dia em q,ue, no IBC, se recebeu mais de soo mU sacas de declara
ções de venda ... 

O Sr. Paulo Brossard 1 MDB - RSl - Exnta.rncntc o dln. ne
cessó.rio para aqueles que não plantam ca!é pudessem ganhar com 
o café. 

O Sr. Mauro Benevides IMDB- CEI -Permite-me um n.par
te, nobre Senador José Richn.? 

O SR. JOSt. RICHA IMDB- PRI -Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides tMDB- CEI -Não hó. dúvida, nobre 
Senador, de que V. Ex.1\ traz a esta Casa, na tarde de hoje, uma 
denúncia da maior gravidade, e que no meu entender justl!lcaria, 
quem sabe, até n constituição de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, através da qual podcrinmos exercitar nossa prerrogatl~ 
va de tlscnllzação, com toda vigilância c severidade. 

O SR. JOSE RICHA I MDB - PRI - Perfeito. Vnmos lazer 
um có.lculo. Jó. sn.bemos quanto era antes c depois, e o que ocorreu 
no dia. Naquele dia que ficou no melo do antes e depois. Como 
dlrl:t um dos humoristas: "teve um antes, um depois, mas prln~ 
clpnlmente teve um durante." E é neste durante, neste dia preci
samente, no dia 1.0, numa. sexta-feira, que toram registradas mais 
de SOO mil sacas de café. Registro de vendas frias. A prova disto 
é que esta todo o comérrto, ló. em São Paulo, desde o dia da. gen.da, 
comprando café nos leilões, porque nenhum produtor quer vender 
café, porque tem pouco café em seu poder, c a safr[L oficialmente 
começa no dia 1.0 Ocorreu uma geada. brutal antes de começar 
o inverno, o que o produtor tem que fn.zer? Esperar, porque o 
Inverno otlclalmentc começou no dla 21, e é n.gora que vamos ter, 
todos os dias, novidades c apreensões nos Estados produtores, no
tadamente no Paraná, que contribuirá com uma grande produção 
na próxima safra. · 

O Sr. Paulo Brossard 1 ~B - RS 1 - Isso o Governo nõ.o vê. 
O SR. JOSE RICHA IMDB- PRI - Exato. O produtor então 

~e retraiu. E a prova de que os comerciantes, quando rcg1strarnm 
estas vendas, o rtzern.m sem a. necessária cobertura é que dlarla.
mcnte estão afluindo nas leilões que o IBC estó. fazendo, porque 
café do Interior o comerciante não consegue comprar porque o 
produtor não quer vender, tem pouco, e estli. esperando a que vn.t 
acontecer até o termino do inverno. 

Então estão comprando desesperadamente nos leilões que o 
IBC cstó. fazendo na Bolsa de Mercadorias de São Po.ulo. 

O que é que houve então? Foram mais de 500 m11 sacn.'S, mas 
vamos arredondar pnra 500 mll sacas. Qual rol o gnnho extra 
dos exportadores de ca!é? Primeiro ganho extra: 24 dólares que 
é exntamentc o. dtterença do confisco cambial. O confisco co.mbln.J, 
um dia antes da geado., era 79 dólares; depois dn. reabertura dos 
registras, no dia O, passou n ser 103 dólares. Porta.nto houve umn 
diferença de 24 dólares que o exportador vnl ganhar. Por qut!? 
Porque ele registrou o. vendo. - c este e um mecanismo Importan
te - ele registrou a vendo. naquele dln.. Niio Importa que ele tenha 
ou não tenhn. o produto, o IBC nuncn questiona. Registrou a 
venda por aquele preço, com aquele con!lsco cambial de 79 dólares 
a saca. Mns ele vai entregar esse ca!é depois, qua.ndo o preço de 
merendo jó. está cm 255 dóln.rcs e quando o con!lsco cambial 
jó. está cm 103. Mns ele nüo tem o. obrlgo.çiio de recolher n cnmblnl 
do cnfé, com o desconto de 103 dólnres por saca, porque ele hnvln 
telta o reglsti'O quando n resolução do IBC determinava que o con
fisco cro. upenns de 70 dólares. Então, o exportador ganhou, extra, 
24 dólares, que é a dl!crcnçn do confisco cnmblal. 

Mas, tem mais: no dlu cm que ele rcgt.~trou n venda, o preço 
de rc~istro ern de 184,80 dólares, conforme já vimos, c no dia 
cm que ele vnl cntrcgnr o ente ó 255, hoje o preço lntnmaclonnl 
do carc. 
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O Sr. Paulu Urnssard (MDB- RS• S(' ent.rer..:as.~e l1oje'.' 

O Slt. .IOSI·: HICJIA !MDB- PRf -··Exalo. Ele pode cnttegar 
lw .. IC, clla !l; poclla tet' ent.reAUC, ho.ie ou clt•po!:.: ('!c ainda tem 
a~c ago.stn p:u·;L t>llllmrcar este cafe. Ora, ~55 dolarcs; qu;tndo l'!t• 
VJcr. vai íl!1P11H . .; 1•ntn•gar 181,1:10. Ele vn.J. oflclalmcnte, comu
nicat· ao IBC que P."itú vendendo tanta.~ mi! .~ncas d1~ cafê. ao 
preço de IH·1.1:10 dol;u·e:.. quando, na ren!idade, está vendendo a 
2~5 dúl:m~s. Entüo, quanto ê que ele está j.\anhando? Mab 70,20 
dol;ues por saca dr cafe. Ê, exntamentc, n diferença do preço de 
mercado, um riJa antes do encerramento do l'l'~lstro, dia 30 de 
mnlo ou dia 31; a diferença, cntlto, dr preço de merendo, um 
dia antes ela ACada c o preço ele mct·cndo depois da geada. Essa 
dl.l'erença clá 70.20 dólares. Somando-se 70,20 dólares com os 21. 
da um J.\íl.nho extra de n4,20 dólares por .:mc~l de café. E notem 
os Srs. Senadores que nflo foram expot·tada.'> apenas 2, 3. 4, 10: 
foram exportadas. num só dia, -- ou pelo menos. re~istt·acta.s -
mais de 500 mil s:tcns de café. 

A partir dai, sabemos quanto ele ganhou extra. genericamente. 
o cxportadot· naclonnl ou estmngelro: 04,20 dólares. 

Daqui para a frente, para continuarmos desenvolvendo o nos
.~o rnciocinio, temos que separar duns situações distintas. A pri
mch·a situação: supondo-se que esse café tenha sido vendido por 
empresas exclusivamente naclonals, quanto Isto vai dar? Süo 500 
n~ll sacas. Se de todas as 500 mil, fo1·em feitas as exportações 
so por exportadores nacionais, vamos ter uma situação que C a 
de 500 mil sacas vezes 94,20 dólares. o que dá 47 milhões c 100 mll 
dólares. Foi o ganho extra, num dln só. 

O Sr. l)aulo Urossard IMDB- RS~ - E fantástico. 

O SR. JOSI~ RICIIA I MDB - PR~ - Se fosse feita a venda 
so por empresas nacionais, esse dinheiro teria que entrar no mer
endo. Só que ele nüo vai entrar no mercado oficial; ele vai entra.r 
no nwt·c.ldo paralelo. Portanto, alem do ganho extra de 47 milhões 
c 100 mil dóla.rcs, ê preciso se acrescentn.r mais cercn de lO•;;., 
que é n diferença do cãmblo oficial pura o câmbio no pnrnlelo. 

O Sr. Agenor :\olaria !MDB - RN t- Permite V. Ex.11 um 
n.pa.rte? 

O SR. JOSF. RlCHA IMDB - PR I - Só quero concluir este 
meu raclocinlo. 

São 47 milhões c 100 mll dóln.res, mn.ls lO~;, -1 mllhões e 710 
mll dólares. Portanto. são 51 milhões 810 mil dólares; esse rol o 
ganho extrn. 

Agora., vamos fazer justiça; isto rol o que ele gn.nhou na ope~ 
rn.çfio. Mas, ele não Unha o cn.fé. Então, ele vai ter que comprar 
no merendo interno o café, para poder entregar. Então, esses 
58 milhões e 810 mil dólares têm determinadas deduções. 

Que deduções são essas? Exatamente a diferença entre o preço 
de merendo, internamente, um dia antes da geada, e o preço de 
mercado um dto depois da geado. E qual e essa diferenço de 
preço? 900 cruzeiros por sn.cn.. Antes da geada, o café estn.va a 
2. 700 cruzeiros no Interior; depois da geada, o preço médio, até 
hoje, tem sido de 3.600 cruzeiros por saca.. Então, está havendo 
uma diferença de 900 cruzeiros por sn.ca., que multipllcados por 
500 mil sacas, dá 450 milhões de cruzeiros. Transportado em 
dólares, são 18 milhões de dólares. Então, qual to! o ganho extra, 
líquido, dos exportadores, se fossem eles todos só nncionats? Se
riam 51 milhões 810 mll dólares menos 18 mllhões de dólares. Por
tanto, ganho liquido: 33 milhões e 810 mil dólares. Para um dlo 
só, parece-me que está multo bom. 

Agora., vamos tnzer uma outra suposição. 

O Sr, Paulo Brosaard fMDB - RS I - E mnls. com ns vanta
gens decorrentes do Imposto de Renda, porque vendeu por um 
preço c comprou por outro. Escrlturnlmente ... 

O SR. JOSÉ RICHA IMDB - PRl - Não, o exportador na
ctonnl, não, porque ele vat ter que conto.blUzn.r. Todo o lucro, ele 
tem que conto..b111znr. Então, o exportador, se naclonn.l, tlca ai: 
gnnhou, extra, 33 milhões c 810 mil dólares. 

O Sr. Paulo Brossard fMDB - RS I - Só 33 mtlhõcs! 

O SR. JOSF. RlCHA IMDB- PR. I -Só 33 milhões, mas num 
:;ó din; parece-me que cstó. bem razoável. 

O Sr. Pn.ulo Brossard fMDB - RS.l - Mns, é verdade que rol 
num dia. primeiro. 

O SR, JOSI': RICIIA IMDB- PR.J -E, lo! num dlu primeiro; 
a.Jnda tem mais 30 dlns o mês, pode ser que ele n.lndn. tenha pre~ 
juizo daqui pam n frente. Bem, mas isto, se ror nnclonnl. 

ARara. vamos rnzer - o que é mnls grave c o que ocorre com 
mais rrcqüêncla - vamos supor qut' tenham sido rcltos esses nc~ 
góclos por tlrmas multlnaclonnls, tlrmns estrn.ngelrns. Qunl seria. 
.n. sltuaçào? Seriam 500 mil sncns vezes 04,20 dólares; 47 milhões 
c 100 mil dólares. Só que este dinheiro nüo entra, como se fosse 
vendido por umn nnclonnl, de novo no merendo brasileiro. Nüo. 

SL' e firma multlnncional, e:-;se dlnhL•iro jtl. fica na matriz, porque 
nPnhuma dc:-;sas empresas tém dlretores Idiotas, que aqui no Brn
:;Ji vivem tentando descobrir fórmulas de remeter mais lucros pa
ra o exterior. Pois, se o Governo brasileiro jâ lhes deu, de mão 
beijada, num só dia, nesse bendito dia, a possibilldnde de num 
diferencial de preço::i entre registro c mercado externo, fez um 
lucro de 47 mllhões r 100 mil dólares, C evidente que essas em
presas vão deixar. já, e:-;sc dinheiro Jú fora; ele nem entra aqui. 
Mas, elas teriam também, como as naclonn.is, que comprar o cate 
no mercado Interno porque e:as, também, não o tinham. Se fornm 
<das que fizeram essas vendas, também nüo tinham café. Entiio, 
elas teriam que compt·n.r. Na diferença de preço, jó. vimos, no pla
no Interno, dá 000 cruzeiros por saca. Portanto, seriam 000 cruzei
ros por saca. de prejuízo, que elas Iriam ter. Ora, 500.000 sacas 
são - como jli vimos - 450 milhões de cruzeiros, ou 18 milhões 
de dólares. Só que estes 18 milhões de dólares seriam contablllza
dos, aqui nn tlllal, como prejuízo .. , 

O Sr. J•aulo Brossad rMDB - RS. I - Com as vantagens pro
venientes do Imposto de renda. 

o sn. JOSt.: lUC IlA 1 MDB - PR. - ... porque elas registra
ram n venda desse café no dia cm que o mercado interno estava 
com o preço de 2. 700 cruzeiros o saco. Mas cln.s, cfctlvamente, ti
veram que comprar este café, para atender ao compromisso da 
venda "fria" que tlnhnm registrado. a um preço médio de 
CrS 3.600,00. Portanto. a diferença de CrS 000,00 por saca de caté 
tal contabilizada como prejuízo aqui na tlllal da multlnnclonal e. 
portanto lesou-se o Imposto de renda. 

O que o BrastJ perdeu? Perdeu 47 milhões c 100 mil dólares. 
que jó. ficaram ló. fora. mnls o Imposto de renda desses 47 milhões 
e 100 mil dólares, porque. se esse dinheiro tivesse entrado. o Im
posto de renda taxnrla 30'·~ em cima disso. Então, elas teriam de 
recolher 14 milhões e 130 mil dólares, só de Imposto de renda, 
correspondentes a estes 47 milhões e 100 mil dólares, que tal a 
diferença de contlsco cambial e de preço de merendo, registro e 
mercado. 

Mas, além desses H mJihões e 130 mil dólares ào Imposto de 
renda que no Pais deixaram de entrar, mais 3Qr:~ de Imposto de 
renda, mnls 30r;~ de Imposto de renda correspondentes aos 18 
milhões de dólares, porque esse dinheiro não entrou, se não en
trou. ele não tal tributado em 30%, portanto, são mais 5 milhões 
e 40 mil dólares e mais, porque se esse dinheiro não entrou e se 
tol contnbJllzado, pelo contrãrlo, como prejuizo, ele está abatendo 
o correspondente a 18 mUhões de lucro que, eventualmente, essa 
empresa pudesse ter aqui. 

Então, são mais 5 milhões e 400 mil dólares, ainda em dóla
res o rnclocinlo, o que dn.rln. a bagatela de aproxlmn.damente 25 
milhões de dólares, são 24 milhões e 930 mil dólares. Foi isso que 
o Brnsll perdeu, se tossem multinacionais. 

Agora, vam-os a um outro tipo de raclocinlo e, desta vea, com
parativamente vejo todos os dias, na televisão, uma propaganda 
extraordinária e até patriótica, é bem verdn.de: "economize 10% 
de combustivel". 10% de combustlvel é uma previsão de um gasto 
de quanto, por Importação de combustível, este uno? 7 bllhões de 
dólares toro,;. de economia disto, que o Governo apela à oopulação 
brus!lelru correspondem a quanto? A 700 milhões de dólares. Bó 
que esta economia de 700 milhões de dólares é o que o Governo 
pretende, com as Importações de petróleo, mas no curso de um 
ano. E vejam o que acontece, por tncompeténcta, ou seja. lâ que 
razão tor, má. fé, não quero prejulgar ninguém, apenas, estou 
constatando e levantando um tato. 

O Sr, Paulo Brosoard IMDB - RS. I - Da motor gravidade., 

O SR. JOSE RICHA IMDB- PR. I -O Brus!l, que apelo paro, 
num ano, economizar 700 milhões de dólores·em combustivel, per
de, num só diu, 47 m!lhões e 100 mil dólares, mais 25 milhões de dó
lares, que são 72 milhões de dólares, num só dia, Se u população 
brasileira. atender ao apelo do Governo e economizar etettvamente 
os 700 milhões de dólares, no curso do ano Inteiro, de combustí
vel, estará. propiciando à Nação uma economia de nproxtmndamen~ 
te 2 milhões de dólares por dia. Mn.s, numa operação, o Governo 
brusllc!ro perde 72 mllhõe& de dólares, num só dlu, e não apenas 
os 2 mllhões de dólares que querem economizar através da Impor
tação de petróleo. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS. I - Permite, nobre Sena
dor? 

O SR. JOSE RlCHA IMDB- PR. I -Com multo prazer, Se
nador Paulo Brossnrd. 

O Sr, I•nulo Urossard IMDB - RS.) - Dlnnte do discurso 
que V. Ex.n está a tnzer, n Naçüo espera umn pniavra do Gover
no. Esta é n contrtbulçiio que umn Oposlçüo consciente, patrió
tica da\ no Governo. Estó. na horn do Governo dtzer o que é cnpnz 
de fazer pela Nação. · 

O Sr. José Llns !ARENA- CE.\ - Permite, nobre Senador? 
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O SU, .JOSI~ ltiCIIA I MDB -·- PR. f -- Pois núo. Com multo 
prazer. Senador Jo~C Llns. 

o Sr. José Llns !ARENA - CE.~ - Nobre Senador José Rlchu, 
cheguei hfi pouco ... 

o Sr. t•nulo Brossard 1 MDB - RS. f -· O Governo estó. em-
penhado cm extln~uir os partidos. 

o Sr. Jose Líns 1AREN.'\ -- CE.l - c realmente não scg:ul 
totalmente o dlscur.so de V. Ex." 

O Sr. l'llulo Brossard I MDB - RS. I - t uma pena, nobre Se
nador. E um notável dl~curso que S. Ex." esta razcndo. 

o Sr. José Lins !ARENA- CE. I -Mas, terei oportunidade de 
]é-lo c de trnzcl' esclarecimentos a esta Casa sobre o assunto. De 
qualquer modo, se bem entendi, V. Ex,rt _alega que o Pais está per
dendo. ou poderln estar perdendo - nao entendi bem - 72 mi
lhões de dólares por dia, o que slgntrlca quase 25 bilhões de dó
larc.!l por ano. Isso me parece uma coisa extraordln:lrla. 

O SR. JOSf. IIJCH,\ I MDB -- PR. I - O nobre Senador não 
entendeu. Fiz referência que, antes da geada, havia um preço x 
de registro por llbrn/pe.tiO desse cnré, correspondente n dólares 
por saca de 60 kg. 

O Sr. Jose Lins !ARENA - CE. I - Isso seria quanto? 

O Sr. Paulo Brossard !MDB - RS.I -Mas o nobre Senador 
não aprecia o discurso e quer apnrtear o nobre orador? 

O SR. JOSf. JliCHA IMDB- PR. I - No dia da geada .. 

O Sr. José Lins IARENA- CE. I - Mas S. Ex.11 ralou em pre~ 
juizo por dia. 

o SR. JOSt. RICHt\ IMDB - PR.J - Isso rol uma operação 
que se exauriu num dia só. 

O Sr. José Lins cARENA- CE. I - Nesse casa não se trata de 
um prcjuizo por dia. Não se ajusta, portanto, il comparação que 
v. Ex.11 fn.z para o Pl!'nó.rlo ... 

o Sr. Paulo Hrossard c MDB - RS.• - Eu sugeriria no nobre 
Senador pelo Ceará que ouvisse o nobre orador para, depois, apar
tcó.-lo, 

O Sr. JosC Lins I ARENA- CE.l --Mas, se V. Ex." me per
mite, eu ouvi. daqui do meu lugar. o nobre Senador José Rlcha 
falar que havia um prejuízo por dia .. , 

O Sr. Teotõnlo Vilela ! MDB - ALI - Numa operação espe
ci!lca. 

o Sr. Jose Lins 1 ARENA - CE. I - Mas, então, o nobre ora
dor tem a obrigação de esclarecer os seus ouvintes para evitar 
julgamentos Inadequados. 

o SR. JOS~ JtiCHA 1 MDB - PR. I - Mas eu esclareci e. se 
v. Ex." não ouvh1, não tenho culpa. Acora, se V. Ex.n me ouviu, 
não entendeu o que eu disse. 

O Sr. Jose Lins U\RENA - (.."'E, I -- Se não me engano, V. Ex.11 

rez até mesmo uma comparação com a economia de 10';;. sobre 
o consumo dlál'io de energia ... 

O SR. ,lOS I~ RJCIIA I MDB- PR. I -Apenas !lz uma comparo· 
ção: se o Governo está gastando não sei quanto em propaganda 
pnrn Induzir a Nação a economizar combustivcl, numa meta que 
0 Governo estabeleceu cm to r;;. num ano inteiro, por que C que o 
Governo não ·ag:e com mnls competência, ou boa rc. para Impedir 
que, num só dia, por rnltn de competência. ou de boa rc, a Na
ção Brnstleira perca cerca de 72 mtlhões de dólares? 

o Sr. José Lins 1 ARENA -- CE. 1 - A informação de que po
derá ter havido um pwjuizo, merece malar anó.llsc para melhor 
esclarecimento ao Plenál·lo, A nilo ser que V. Ex.n esteja gnran~ 
tlndo que o prejuizo já houve realmente. 

O Sr, t•aulo nrossnrd tMDB- RS.J - Que houve o prcjulzo, 
houve. 

O SR. JOSt~ RJCIJ,\ I MDB - PR. I - O Prejuizo houve. Eu 
npenns nfto tenho condições de )lreclsar o montante desse prejuí
zo c, por Isso, desenvolvi o meu rnclocinlo tendo cm vista dun.s si· 
tunções perteltnrnentc dcflnldns. 

O Sr. José Llns !ARENA- CE. I -Permita-me V. Ex.n Nesse 
cnso, V. Ex.11 também l'Stó. na mesma condiçito, de ni10 poder pre~ 
cisnr o que diz. 

O .Sr. Tcotimlo Vilela t MDB - AL. l - I\ opernçflo foi realiza~ 
da, c C Isso que o Senador JosC Richa está dizendo. 

O Slt. JOSll HICIIi\ IMDB - PR.I - Mns, nobre Senador 
Jose Llns, veJa V. EX. 11 umn col:m, Se, cm um só dln, por falta de 
1u·cvisão das autoridades cconàmlcns do sctor especifico do cnfé 
t(•rcn1 correspondido ii sua ollri~nçfw, o que comumcntc costumu 
acontt•cer depois de todas as l~t'adns --- n. primeira provldt!nclu 
f!IH' qualquer Oovt-rno sl'lllJlrt' tomou, depois de constntndo qual-

qlll'r fenümcno, antes mt·smo de cstnbclccer a sua cxtcnsüo é imc
rliatanwntc .suspender as exportações. E rol Isso, prccls:unenlr., 
que núo ocornu ... 

O Sr. J•nulo Rrussard tMDB - RS.J -};:{'Vidente. 

O SR. JOSE RICII~\ 1 MOS -- PR. I porque deixaram. 
depois da g:cnda ... 

O Sr. Paulo Uro~ard ! MDB - RS. I -- Quatro dias. 

O SR, JOSE JtJCIU I MDB - PR.I - Mas um dia útll apenas, 
p~rque sábado c domingo a autarquia estava fechada c, portanto, 
nao procedeu o registro de venda. 

O Sr. Paulo llrossard !MDB- RS. I - M::u; um dia suticicntt~ 
para que mais de quinhentas mil sacas ... 

O SR. JOSf. JtlCHI\ IMDB- PR. I - Exntamente, e c Isto que 
cu quem, Senador Paulo Brossard, chamar a atenção do Senador 
José Llns; é sabei' se V. Ex.n não acha pelo menooti estranho. vamos 
esquecer esses cã.Jculos todos. V. Ex." não acha que, na melhor dn.o; 
hipóteses, é estranho que, num só dia, haja registro de venda cor~ 
rc.spondentc a melo més normalmente de exportações. 

O Sr. José Lins !ARENA - CE.I - Isso pode parecer estra
nho e acredito que poderemos trazer esclarecimentos a estn. Casa. 

O SR. JOSE RJCIII\ IMDB- PR. I -Perfeito, e c exatamcnte 
Isto que, no nosso dever de Oposição, estamos aqui n relatar, cape. 
rando naturalmente que V. Ex,il, como Vlce-Lider do Governo, nos 
providencie um esclarecimento que possa nos satlsrazer. Exata
rncnte esta é a nossa tarefa, que estamos procurando cumprir. 

O Sr. José Lins IARENA - CE.l - Entretanto nobre Sena
dor, que v. Ex.1l sabe que o prejuízo causado pelns lieadns à. sarra 
deste ano nãa rol superior a 7 ou 8'i;., De certo modo, não justi
ricarla uma corrida dessa natureza. 

O SR, JOSE: RICIIA I MDB - PR. I - A da satra deste ano, 
Senador José Lins_ 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CE. f - Da safra. deste ano: é ver-
dade. 

O SR. JOSE: RICIIA IMDB- PR. I -E ji1 houve um exagero: 
que seja apenas B',í. c jli foi exagerado, porque geralmente Cfi:3ea 
fenómenos costumam não comprometer em nem I •;; a sarrn em 
curso. porque ela já está sendo colhida. 

Ac:mtece que essa geada velo antes mesmo de começar o In
verno. E, dai, mesmo na safra cm curso Já ter havido um prejui
zo da ordem de 8 a JOf;;,, segundo a previsão do Governo, c que. 
entretanto, acredito, chegue a 15':: .. 

O malar prejuízo será o do ano que vem. Ê da sarrn de 80/l:ll. 

O Sr. José Lins 1 ARENA -- CE. I - Sim, Essa chegará talvez, 
a 45•,;, em Minas Gerais. 

O Slt. JOSE RJCJIA IMDB - PR.I - Exat:lmentc. De 45%, 
cm média, c talvez não fique abaixo disso. 

Mas vamos voltdr ao confisco cambial. Essa diferença entre 
o valor cm d~lar c o contrnvnlor em cruzeiro, que é repassada 
ao produtor, e aproprl::t.dn pelas autoridades mont•túrlns c conta~ 
bii1zadn na chamada conta caré. O montante da conta caré, no 
dln 31 de dezembro de 1969 -· e .se ralo citando um dado de 
10 anos passados é porque gosto de ser preciso nas mlnhns con~ 
slderaçõcs - o montante dessa conta cnre, repito, na data de :n 
de dezembro de 1969 ern de 3 bilhões e 17 milhões de cruzeiros; 
saldo esse que C líquido, porque a conta café é uma mern contn 
contõ.bll, na qual süo apropriados os recursos que entram como 
rcceitn, E essa receita consiste no seguinte: o contisco camblnl, 
vai para ló., as rendas do estoque do Governo tém que ser con
tabliizndus em algum lugar, então são contabillzadas na conta 
café: tudo ls.so e mais Impostos c diferenças de lmpo . .;tos -
porque o Governo rcctcrnl lesa Inclusive os Estados produtor(ls 
nu diferenças de ICM - tudo Isso, repito, é contnblllzn.do c~ 
algum lugar. Em que lugar._, Nessa conta chnmfidn caré. 

Portanto, se no dln 31 de dezembro de 1!169 essa conta apre
sentava um saldo de 3 bllhões c 17 milhões de cruzeiros, é sinal 
de que ess1~ é o snlcto liquido. Atendidas todas as despesas com o 
setor café, ainda sobrnrnm 3 bilhões c 17 milhões de cruzeiros. Oe
pois, nuturnlmcntc,_ deduzido o orçamento do IBC, compras de 
carc pam sustentaçao do merendo, o GERCA - este órgão criado 
há alguns unos ntnis, que era destinado, como o seu próprio nome 
diz, era um _Grupo b-:xecutlvo para Raclonnllznçüo da CfLCelculturn., 
- este órl-{no tinha despesas, c tudo Isto era contublllzudo nu. 
conta café, entrava como despesns. E, o que é pior, até 31 de 
dezl'mbro de 10~0. hnvla um item, nessa conta de care, contnblll
zado como dcspt!sas cujo titulo era o seguinte: Outras despesas 
núo discriminadas: sú que em o Item maior das despl•sus, qunst~ 
um bllhito de cru:wlros, preclsnnwnt.c fl53 milhões dt• cruzeiros. 

Portanto, atendldlls todas es~ns despesa:-;, alncla tivemos, no 
dia :n cl1• dt.'Z{'J\l!Jro cll• lflOO, um ~aldo, m·~sn conta entl'. ck 3 
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bllhilr.~ l' 17 mllhõe~ dr r.rm~r.lro!i. E acresr.cntl•-.'le !.%o no rato dr~ 
Q\H', m·~;,~a mesma Cpocn. neste mesmo dia. termos nas máos do 
Govr·rno um rstoqut> ele :H:i.293.000 sacas dC' caf&. 

O Sr. 1\J;"cnur ;\h1ria r MDB - RN 1 -- Permite V. Ex.n um 
:qmrte? 

O Slt. JOSI~ RJCIIA r MOB - PR 1 -· Pois nüo. 

O Sr. A~enor :Uarii1 rMDB -- RN1 - Senador José Richa, st' 
lJ rcgi.~~ro do cnfê, no acontecimento ele uma ~tl•ada, proporciona, 
üquclc que l'eslstlr ii Intempérie, um lucro de 48 dólares, por ,c;acn. 
n:io há outra saídn pnrn o IBC senáo criar condições de, dlarin· 
mente, .ser prestada ~~ entrada de regl:n.ro das sacas de café ven
didns pnm. o extl'!'lor. !!: multo fácil. Se o Governo quer, real
mente. lutnr com boa fé, l· só fazer com qur• os registras das 
vendas de café pnra o exterior dCem entrada diariamente nos 
departamento . .; c!o IBC. Porque. caso contrórlo. todas as épocas 
t•m que llouver ~eada de café. o cldadfio. a noite, leva o caderno 
pnt·a ca.sn r registra a venda de café para suas congêneres, na 
Europa ou para onde bem entender, c fica esta l'iituaçilo que cst:i 
ai, cm detrimento do Pais e dl· todos nós. 

O SR, JOSi: RICHA rMDB -- PRI -Certo! Mas, uma opera· 
f;ão desse tipo. Senador Agenor Maria, com um produto que en
volve di.sp(mdlo de milhões de cruzeiros cm dólares, é uma opc
r~tção cm que o comerciante ou o especulador, de modo geral, .'iÓ 
faz na ce1·ta. il: claro que esse Upa de n•g:lstro de operações de 
venda. tudo isso ainda deixa multo a desejar com relação n. boa 
prútica admlnistrntlva, entretanto, os recursos envolvem tão ele· 
vado montante de dinheiro que ninguém especula, a não ser na. 
ecrtn, a não ser numa "boca livrr." como ('Ssn. 

O Sr. l'aulo Hrossard rMDB - RS1 -- Eu diria que essas 
coisas só se fazem no calor da geada. 

O SJ{. ,IOSt~ JUCJU IMOB - PRI -- Perfeito! 

Prossl~to no meu raciocínio: até dezembro de 1979. Unhamos 
um snlcto nessa canta café de 3 bilhões e 17 milhões de dólares. 
P m:\ls um estoque de mais de 36 milhões de sacas de café: por
tanto, se jtl. era um estoque do IBC significa que o IBC conlprou, 
p:u·a timr do mercado, geralmente, excedente de produção. Se a 
conta caf~ apresentou esse saldo significa que eles foram su· 
flclcntcs, lnclu:-;lvc para gerar rccurscs para a compra. des'iaj mais 
de 36 milhões de sacas de café. Portanto, a conta cure apre
. ~rntava esse resultado mals 36 milhões dC' sacas, em poder do 
Govcmo. compradM c pa~a.s. Vamos corri~ir esse valor de 3 
bllhões de dólares, nesses últimos 10 anos, c teremos, então, qual
quer coisa em torno dC' 31 bilhões dr cruzeiros, aproximadamente; 
três bilhões c quebrados. durante 10 ano.'i, se aplicados na cader
neta de poupança, n 30'. ao ano. nc3Scs 10 anos, teriam gerado 
qualquer coisa em torno dC' 31 bilhões de cruzeiros. 

Então, a essas 36 milhões de sncn." de café, mais ou menos 
cm poder do Governo, melhor dizendo, do IBC, a elas vamos atri· 
bulr. n esses estoques, um valor médio, ao longo desses lO ano:-~, 
tlc 100 dólares por saca. Sempre procuro fazer esse tipo de rnclo
l'Ínlo, subestimando os núml•:os, porque este preço médio di' too 
dólares o saco, certamente, c um preço subestimado, porque cm 
dezembro de 1969 j:l cada sncn de café vnlla mais de 50 dólares. 
t.• hoje vale 255 dólares: portanto, numa soma de 300 dólares, um 
prcç:o médio séria de 150 dólares. Mas, vamos reduzir pnrn 100 
dólares, cm média: trinta c seis milhões de sacns ou 28 mtlhõcs, 
porque pouco mais de 8 mllhõc.s nlnda estão, atê hoje, nas mãos 
do IBC, o IBC tem, atualmcnte, um estoque aproximado de 8 
mllhõcs de sncns de cnfê. Então, fornm cfetivamcntc vendida.'\ 
~8 milhões de sacas: a um preço médio de 100 dólares o snco, 
st.~rJam 2 bilhões c 800 milhões de dólares. Transformando Isso 
cm cruzeiros, n uma média de ~5 cruzrlros, no preço do dólnr, 
hoje, 25 cruzeiros por dólar, nós tcrimnos n tmportimcln. aproxl~ 
mn1:uncnte, de 70 bilhões dl' ct·uzelros, c estes 70 bilhões de cr~
Zt~lrns somado.s aos 30, que eram, h:\ dez anos, c corrigidos n m
vrlli de hoje, no saldo dn conta cnfé nós tcrinmos mnis de 100 
hil11ôcs de cruzeiros, o Q\ll' corrc.:;pondc, ntê hoje, ao rcsultndo do 
cate pu1·a o Govct'no brnsilL•Iro. Isso n números subestimados, c 
ulndn considerando que o IBC, sobretudo nesses quinze anos, rol 
um póssimo vendedor de cn!é, vendendo pouco c rnzcndo maus 
nc~:;óclos: ni estão ns opct·;u:;õcs casadas, ns opernções especiais, n 
que já fiz rc!Ni!ncln no meu último discurso. 

Portnnto, vtmdcndo nml c gnstnndo cxngerndnmcntc. E pnra 
conttrmnr Isso basta que nlguém se dê no luxo de vl.sltnr ns ins
tal:-.c;-ões do IBC, e.spalllnc'.as por cNtt• Brasil afora, que vcrú que 
tt~nho ruzáo. A nutnrquln ca!cclrn constrol sNlcs ns mnls sun-
1\losa.\ utt! mesmo cm fin•n:-; que nüo comonwm nem produ?.cm 
e a lt\, 

Entün, subt'.~tlmadus os núlnt•tns t' r·r,n:--.tatanllo os mnus ne
p(){:\llS tl'ltus 1wio lBC na llm·a íh' \'enrlt•r. <L'· f.m.~tns rxce:·•stvos na 
Ju 1ra dt· Jmobllizar. cnnslclt·rutH!o tudu L ... tu :tlnclu o cnll'. no lonr:o 

dr.·sscs anos, propiciou n todos os Governos, e multo maLoi ncst.e~ 
últimos 15 nnos, porque tal qunndo pulverizamos a maioria do.s 
nos~os estoques de 66 milhões de sacns, estamos. hoje reduzidos 
;, 8 apenas, na.s mãos do Governo. Portnnto, toram pulverizados 
l'sse.'i estoqu~:s. Com Ludo i.sso. ainda o Governo tem um saldo 
liquido, nc.ssa conta café. de mais de 100 bilhões de cruzeiros. 

Por que hoje estou a contar um pouco dessa história? A his~ 
torla do conflsco cambial, c de quanto o Governo lucrou c de 
quantas tramóias houve nesse sctor, c apenas Ilustrei como um 
exemplo. é para tentar apagar a mã Imagem que porventura nln~ 
da pmsa estar perdurando atC hoje sobre o café e, sobretudo, 
.sobre o.s cafeicultores - c digo Isso com toda a isenção porque 
não fui nem sou produtor de café, não tenho nenhum negóclo 
com o cate. Portanto, a única preocupação que me levou, ao longo 
destes anos. a c.'itudar o assunto tal exclusivamente para dar 
minha patriótica contribuição a este País e parn bem representar 
~qucles que me elegem com certn freqüéncla, porque este é um 
assunto Importante para o meu Estado. 

o Sr. Paulo Brossard rMDB - RS1 E o elegem multo bem. 

O SR. JOS1~ RICIIA IMDB - PR1 - Multo obrigado, Sent~.dor 
Paulo Brossnrd. 

O Sr. Paulo Urossard rMDB- RSt - All:ís, posso dar o meu 
testemunho da continuidade da sua luta. Eu tive a honra de 
ser Deputado com V. Ex.11 c ainda me recordo de dois ou três dls· 
cursos felto3 por V. Ex.n da tribuna dn Câmara dos Deputados. Eu 
ainda não conhecia a extensão do conhecimento de V, Ex.a nessr 
assunto. Mas logo percebi que o então Deputada pelo Pnranà, 
conhecia, em toda a profundidade, o assunto cafeeiro e se não mc
tlve.~se certlflcac!o que o orador crn realmente um conhecedor do 
assunto, eu não teria levado a sério o orador, naquela ocasião, 
porque o que ouvi de V. Ex.", lá. pelo ano de 1967/1968, na Càmnra 
dos Deputados, era simplesmente Jnacrt!dltàvel e as previsões 
feitas, então, por V. Ex.1~ vieram n con!lrmar-se. l!: o depoimento 
que dou. 

O SR. JOSE ltiCJIA <MDR - Pltl - Inclusive uma que me 
valeu um certo até descrédito, e eu não censuro V. Ex.11 por ter 
naquela ocasião duvidado, quando. naquela ocasião, o BrnsU já 
com 60 e tantos mllhões c!e sacas em estoque, eu tive n. coragem 
de dizer que se o Governo brasileiro pós-revolucionário conti
nuasse a ndotar aquela política, nós Iríamos chegar n um ponto 
de ter que Importar cate . 

O Sr. Paulo Rrossard rMDB- RSI - il: verdade! 

O SR. JOSI~ RICHt\ r MDB - PR 1 - E não deu outra coisa. 
Já Jmportnmos cate. para vergonha nossn! 

O Sr. J•aulo Hrossard IMDB- RSt - Quando ouvi Isso dito 
por V. Ex.11 , pareceu-me um dlipnrnte e como tal cu teria tomada 
se não verlflcasse que V. EX.11 conhecia profundamente o n.~sunto. 
Mns, de qualquer sorte. tanto me chamou a atenção I]Ue, passados 
mais de 10 anos. n.indn me recordo desses discursos proferidos na 
tribuna da Câmara. 

o SR. JOSf.: RICH1\ (I\108 - PR t - Agradeço 'ns rercrCnclns 
do nobre Senador, eminente Líder, meu colega e meu amigo Paulo 
Brossard, quando traz essas considerações n nosso respeito. 

O Sr. José Lins (ARENA -CEI -V. Ex.IL me permite? 

O SR. JOSF. III CUA r MDB - PR I - Mas. se trago. nobre Se
nador, estas conslderaç:ões no conhecimento da Casa era. como 
disse para, tentar, pelo menos, apagar essn Imagem se porventura 
ainda houvesse neste Pnis, alguém que pudesse ter uma Imagem 
distorcida a respeito não só da lmportó.ncln do café pnrn a eco
nomia do Brnsil. como tnmbem sobre a lmpor'tõ.nctn desse produto 
socialmente talando. Sou forç:ndo a reconhecer que. no longo des~ 
te.s anos, quase todos O.i governas, através de uma propaganda 
maciça, tentaram confundir a oplnHi.o pública, jogando-a contrn, 
multas vezes, os produtores do café. Chegando, numa ocasião, um 
verdndelro desc3pero n bater às portas da cafeicultura, os produ
tores programaram uma chamada murcha da produção, o am
biente neste Pais era dt> tnl formn contaminado contra os cafei
cultores que quando o Exército foi intervir, impedindo essn mn
nitestaçüo, eu me lembro, que quase todo Brasil bateu palmas, 
àquela épocn. Entretanto, estõ.o nl hoje, as conclusões de uma 
mó. orlentaç:üo. agravada, nestes últimos 15 anos, na politica e na 
condução de um setor dn nossa economia. 

O Sr. Jo~é Llm.; rARENA - CEI - Permite V. Ex.1l um 
aparte? 

O Slt. JOSE lUC IIA I MDB - PRI - Pois 11110. 

O Sr. Just'• LlnN rARENA- CEI -Nobre Senador José Hlcha, 
V. Ex.11 tc·t unm projL·çüo do valor de suldo da r.onta do care 
llú 10 nnos at.rà~ pnra concluir que, no minlmo, o Governo t<•rta 
!LI"I'PCUdarlo. lll'ssa contn. mnls cl~> 100 milhõr.s cl1• cntzl'lrw; 
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O SR,. JOSr. lUC IIA 1 MDB PRI - Nilo. Arrecadou multo 
mats, SL'nador. Disse apenas que 100 milhões de cruzeiros ... 

O Sr. Jose Lh1s 1 ARENA - CE 1 - Serln Isso o minlmo .. 

0 Slt. JOSE ltJCIJ,\ IMOB - PRI - , , . silo o lucro liquido 
.que o Governo cstó. levando dn cnfclculturn brnsllclrn, no longo 
dt'litcs anos todos. 

_ O .Sr, José Lins IARENA - CEI - Es~a nfl!'mnttva j:'\ não C 
tno compreensiva. A conta. nobre Senador. não ê cstó.tlcn. C dl
mi.mtca. 

O SR. JOSE RICIIA IMDB - PRI - Clnro, cxcesslvamentl' 
móvel, até, todo dln. 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CE 1 - Exntnmentc por lstõo o 1·n~ 
clocinto de V. Ex.n pt>rdc toda n mzilo de ser. Essn é a minha pri~ 
melrn obscrvnçflo. Desejo esclarecer, porém, que a denslclncle das 
Informações que V. Ex.n hoje nos traz merece, de nossa parte, o 
malar respeito. Promt:temos a V. Ex.n que annllsnrcmo.'i o a.'i..'iUnto 
para trazrr a este s~nndo logo que possível. 

O SR. JOSI~ RICIIA t MDB - PR t - O npnrte de V. Ex.n traz 
consld!'rnçõcs nH'nunente subjetlvns sobre o assunto. Nn l'ralldade, 
a única coisa que sou forçado a reconhecer é se engano possa 
ter havido. sobretudo nessa projeção dos lucros do Governo nessp 
setor, se algum el'l'o possa cu ter cometido. pode te!' absoluta ccr~ 
trzn V. Ex. 11• que foi erro a rnvor do Govcmo, nesse sctor QlH· 
t•stou nnallsando, que é o da conta café. 

O Sr. José Lins u\REN.'\ - CE• -Não St' trntn de errn. Acho 
aprnas que V. Ex." rcz umn projeção estática e sem sentido. dt• 
um saldo ele dez nn.,s atrás. V. Ex.U sabe que, além cln l'rccltn, 
hã naturalmente npllcnçõcs nos objctlvos cln própria contn. apli~ 
l~nções que, de certo. existiram durante todos estes dez ~mos. Não 
Sl' podcrw. jamais fazer esse cólculo simplista que V. Ex.11 esta 
l'nzendo. 

O SR. JOSI~ lUC II r\ I MDB - PR 1 - Nobre St•nndol' José Llns. 
pcrmltn-me cllscOI'dm do seu ponto ele vista. Percebo que V. Ex. 11 

não estâ entendendo muito bem. Até sugerlrla que V. Ex." aguar
classe para manifestar a sun Intervenção depois de ler c anaUsnr 
melhor. porque mr parece que V. Ex.;' 11ão esta entendendo bem 
o que quer dizer. Quando lhe cllgo quC' um determinado fundo 
qualquer tem um saldo x é porque nnturahlwntc j ;\ estão ali con
tabilizada:-; a receita c a despesa, c este é o saldo. Acho que, cm 
termos cconõn1icos, cm termos de balnnço, não há o que contestar. 

O Sr, José J.ins r ARENA -- CE 1 - Se V. Ex.11 rnc permite, c !'ie 
eu bC'm entendi. n projeçfLo não tem qualquer sentido. 

O SR. JOSI~ RICIIA r MDB - PR f - Mas !iÓ que C'U fiz uma 
Jli'Ojeção subestimada. 

O Sr. Jose Lins 1 ARENA - CE 1 - Não tem /ientldo nem me~
mo essa subestlmnção, porque a conta é dlnãmlcn, o Governo vnt 
arrccndnndo, a cada ano, e vai também nplicnndo n cada ano, c 
essa apllcnção é tnvorável aos cnfclcultores. 

O SR. JOSE RICIJ,\ rMDB- PR 1 - Mns, é claro, mns. se eu 
aerl'~centar a tudo ls:;o que cu disse, o foto de que, desde o Início 
da década. de 60, portnnto j:i. 'fni para quasC' 20 anos. o Bn'ls\1 não 
nroctuzlu mnls umn sncn de excedente. Se, portanto, a grande dcs~ 
pesn que poderia ngrnvar a fundo do café, ou a conta care. pu
desse ser n comprn do:; excedentes de produção. se cu digo a V. Ex." 
que hã quase 20 nnos o Brasil não produz excedentes, o que eu 
estou fazendo quand<J faço uma projcção da conta café c do seu 
saldo? Estou fazendo uma projcção su~estlmadn, porque o aover~ 
no, tendo um estoque, quando se iniciou n Revolução. de quase 
cerca de 66 milhões de sacas, se nessa época. ou um pouco antes, 
n conta café jó. nprc!;entava um saldo c se neste saldo já estava 
computado n nqutslçf\n desses 66 milhões de sncas de caré. que 
representou o excedente dmantc um certo pPriodo ... 

O Sr. José Llns I ARENA- CEI --Mas, nobre Senador, o ob
jetivo da conta não C simplesmente comprar excedente de café. 

O Slt, JOSt-~ RI C liA 1 MDB - PR I - Nüo, h ri. as d{'spe.sns do 
IBC também, que são bastante elevadas, porque eles gastam' clt•
mnis, mas tudo Isso jâ cstó. contabilizado nn c011ln care. 

O Sr. José Llns 1 ARENA - CE 1 - E hó. também ns compen
sações clt• preços, de.'irlr! que es.~c.'i dc.'içnm abaixa de certos limites. 
Alem de outras, e V. Ex." sabe disso. 

O Sr. l.omanto Júnior IARENA - B.'\1 Permite V. Ex.11 um 
npnl'tt•? 

O Slt. JOSI~ lUC li!\ r MDB - PR 1 - Com multo prau•r, nobn• 
Sc•nndor Lomnnto Júnior. 

O Sr. Lom:mtu J1inin1' 1 ARENA - BA t --· Nobre SPn:HIOI' JO.'il~ 
Hlcha, estou ncompanhando, com multa ntt•nçüo, como allús ou~·n 
~empn•, os diseurso~ dt• V. Ex. 11 nest11 Ca.'i!l, núo .sti pela ndmlrac;üo, 
como pelo l't'SJWlto qw• tl'nl1u pelos IW\1:-i cunllcclnwntos. sobl't•lnt!o 
\l('S~>t' St'\or. I~ posso assel~lll'al' a V. Ex." CJllt' o st•u pl'onunclamenhl 

ser:'\ devidamente analisado. O nobn• Senador José Lins jti n!lrmou, 
aqui, nos apartes dados n V. Ex.U. que o Governo vnl orerccer \.ado!'; 
os esclarecimentos, sobretudo no que tange àquele registro de 
compra. de cc1·ca de 500 mil sacas de caré. 

, O Sr, Paulo Brossard 1 MDB - RS 1 - Mals de 500 mil. . 

O Sr, Lomanto .llanior IARENA- BA1- Creia V. Ex.1 ~ que o 
atunl Governa núo tcr:i. nenhuma dlficuldndc. e se compromete, 
neste Instante, como jil houvera se comprometido, através do nobl'c 
Senador José Lins, de t.rnzcr ns respostas ils Indagações c, de CCI'to 
modo, às denúnciaS de V. Ex.11 Passo nssc~urar-lhc. nobre Senndor, 
que todos os esclnn•cli'!:lcntos serão pl'cstados c V. Ex." lrri. nnnllsnr, 
com essn resposta. a t:rocedêncla ou n lmpracedCncin das acusn~ 
ções. aqui proferidas nesta tarde. 

O SR. JOSt; IUCIIA I MDB - PR 1 - Ou das preocupações, diria 
i'll melhor. 

O Sr. Lomanto Júnior r ARENA - BA 1 - Ou das preocupações, 
que são. aluis, muito op01tunns e mnlto justas.l 

O SR. JOSI~ lUC lU 1 MDB - PR 1 - AJ.ll'adeço, de qualquer 
modo, a sua lntervenc:ão porque demonstra que. re:dmentc, pela 
pnlnvrn dt• um nballz:tdo Vlce-Lidcr do Govcl'llo, como é V. Ex.". 
Senador Lomanto Júnlol', nós todos tt'l'emos n certeza de que o 
assunto vai ::.er anall.sndo cm malar profundidade. E Isso me tran
ql'tlllzn bastante. 

O Sr. Lo manto Jlmior 1 ARENA -- BA 1 - Isso Interessa multo 
ao Governo c, tnmbêm. h sua representação nestn Cnsn. 

O sr. J•nulo Urossard 1 MDB- RS 1 - Ailâs, é umn vnllosa crm
trlbulção que a Opost,tio está dnndo no Goveruo. 

O Sr. Lomanto .lünior 1 ARENA -- BA t - Não há dúvida d(• 
que a crítica é uma formn dl' contribuir para ajudar o Governo. 

O Sr. J•nulo Rros!'.ard 1 MDB - RS 1 - Estivéssemos nós num 
rrg:lmr. parlamentar ~' aqui deveria estar o Ministro ri~Spon:;ó.vel. 
E se 11ojr não estlvcssr nqu\, amanhã trrln que estar na tribuna 
para prrstnr todas as lnformnções. J:: pai' Isso que multa t;cntr .i 
clcsafcto notório elo sistema parlamentar de governo. 

O Sr. Lnmanto Júnior 1 ARENA -- BA 1 - Alloi.s, V. Ex.n não st· 
refere no seu velho compnnhclro, não é1 

O SU. JOSE JUCII,\ iMDB- PRI- A~1·adcço. novamente. par 
mais essa contribuição elo nobre Senador Paulo Brossnrd. 

Mas. analisava cu n conta cnré c a cxtrnordin.ária projcçf'IO du 
st•u saldo. Entretanto, devo constatar, devo dizer à Casa que essa 
conta care é um mero n•glstro contábll. porqul' o dinheiro tem 
sido usado pnrn n cobcrtmn dos dcficils da caixa do Tesouro Na~ 
cianal. Na l'l'alldnde. o cnré rtnanclou, no longo desses anos. n ln~ 
dustrlallzação deste Pais. sobl'etudo n lmplnntnção da lndúslrlu 
automobllistlca, financiou a ponte Rlo-Nltr.rói. finnnclou n com~ 
pra de locomotlvns, flnnnclou. de certa moda, n 'Transamn.zônlca, 
que cstó. lú paralisadol. se pelo menos th'csse sido concluida, seria 
uma g:rnndc contribuição qm• o meu Estado e outros Estnctos pro~ 
clutores tel'lam dado o. este Pais: financiou tnnt...1 colsn1 O cnf~. 
nn realidade, tem sel'vido para tudo c para todos. menus nos qut• 
produzem, aos que tr~1.balham ... 

O Sr. J•aulo Uro~sàrd 1 MDB - RS 1 - J:: verdade. 

O SR. JOSt. RICit.\ IMDB- PRI - A prova disto é o meu 
Estado, é n situação do Paraná c, de certo modo, de Minas Gernls 
c Espirita Santo, também. E os Estados da NOI'dcstl'? Esses. há 
mnls de cinqücnta anos sah·am do setOI'. porque viram que nflo ora. 
ló multo boa coisa. O único Estndo que talvez tl'llha, no longo 
destes anos, como produtor de cate. se beneficiado, foi de certo 
modo Sõ.o Paula. porque soube npravcltnr o ciclo que n cntcicul~ 
turn propiciou, num determinado momento de rentabilidade, c se 
Industrializou n ponto de hoje não depender fundnmcntnlmcntc 
do cnfó, coma nns ctemnls economias de Estados cnrectros. 

O Sr, J•aulu Bros~ard IMDB - RSI - Mns Isso jó. fnz multo 
tempo, · 

O Slt. JOSF. IUCIU IMDB- PRI - Exnto, tnz multo tempo. 
A~orn, o próprio No1·deste jô. começa n voltar n produzir café 
P nós, aqui do Sul, Q\ll'l'cmos nté saudar os nordestinos por esta 
verdndclrn COI'ag:em que mais umn vez o Nordeste demonstra. Ii: 
um gesto de heroísmo r. corngcm, qunndo, novaml'lltc, conwçn n 
voltar-se no Sl•tor. Com l'clnçüo no meu Estado rol um dt•Rnstre; 
l'COnomlcamcntt•, uma descap\tnUznçfto totnl. n p(Jnlo ele jâ me tm
\'P.I' retel'lclo que o Pnt·nnâ era. h:\ alguns nnos. o Estndo Q\H' vstnvn 
entre os pl'lmell·os do Bmsll, em termos de rencln 11er caplta cln 
sun populaçüo, e 11olc• é umn dns mnls bnixn.s l't'IH\a:-; elo Brasil. 
Economlea111rntt>, um dc:-;nstl'f', porqut' o Paranú é um estado cmi
JWntenwnte a,~riculn t' dt•ntro dt·.ssr. p:mornmn. n cnfé,• pela sun 
lmportilncla cconómlr:a P snelnl. rcprl':it•ntou mullo no meu Estnclo 
P, por i.'isn. o PanmU, com rssr• tratamento c\\scrimlnat.Orlo, ~;orJ'l'll 
pn•juizos ba:;tante s!'~1·1os: no plnno :wclal, lll'lll sP fala -- mnb de 
10'; cta pnJ1ulnç:"w. t'lll l'unçflo ela politle:1 cart•Plm enactn. e, dr· 
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certo modo, pelo Estatuto elo Tmbalhn.dor Rural - e Isso ajudou 
:1 n~-:rnvar a problema - Isso também prejudicou, agravou, em par
te, os aspectos socinl.s do Parnnú. O desestimulo tal umu das can
.lieqüênclns - notadamcntt~ a maior de todas -. através de cons
tante~ c crurlls elevações dos lndlccs de confisco cnmblal. que ln
r.lcllnm sob!'!' a produr;ão ca!cr.lrn. Com Isto, um milhão di! "búius
!rtns". mnls de to•:; da população do meu Est~1dO, é hoje o saldo 
no campo social. Dni decorre, de certo modo, ntê hoje, um pouco 
dn cllstorção da lmnJ:tcm qut• a cafeicultura provoca neste Pais. 

r.; que, realmente, atê 1030 o panomma era completamente 
outro, porque os catclcultorcs viviam sob n sombra protelara e sob 
o guarda-chuva protelar do Governo. que arcava com todas as 
despesas da sustentação do preço;ouro do ca!é, sem nenhuma con
trapartida no plano Interno. Então, realmente. ate 1930 Imperava 
o baronato do café, homens que produziam café c a maior parte 
do tempo passavam no exterior, tinham filhos estudando na Eu
ropa. Mns, a partir de 1931, como demonstrei no início do meu 
discurso, o panoramn transformou-se completamente. Dai n ousa
dia que tenho em fazer até uma analogia entre a Revolução de 
1030, c a de 1064, a Revoluçáo de 1930, esta sim, foi uma verdadeira 
revolução na sua acepção mais Importante, porque ela. propiciou 
transformações estrutumis neste Pais. c o ca!C é um grande exem~ 
plo dl.sso. Entretanto, a Rcvoluçfio de 1964 não desempenhou esse 
papel, pelo contnirio, ao invés de transformar as estruturas, agra
vou-as, quando. através de um modt.•lo económico como esse que 
ai esta Implantado, apenas as empresas multlna.clonals estão se 
beneficiando, porque hoje é um Bro.sll coma um todo qtw está 
sendo descapitalizado, o Brasil como um todo é que esta sofrendo 
as conseqiiCnctas no plano social. (;\Julto bem!) 

Sr. Presidente, queria, para concluir o meu clisCUI·so .. 
O Sr. l':aulo Brossnrd t MDB - RSt - Notó.vel discurso. 
O SR. JOSt: RICHA IMDB- PRI - ... abordar dois aspectos. 

O primeiro deles é manifestar n minha crença de que ainda o café 
pode ser recuperado c vir a prestar relevantes serviços n este 
Pais. 

Por que ainda temos condições? Porque o Brasil tem condições 
de voltar n J'li'Ociuzlr quantidades extraordinárias, basta o Gover
na altcrnr a sua politica econômlca. no .selar. E. ao voltar a produ
zir a nivc>Js compatíveis com a !mportilncln desse produto, volta
remos a ditar as normas no setor. no plano lntcrnaclonn.J. Afinal, 
o cafC f! o sc~undo produto nas relações de trocas internacionais, 
vrm Jogo depois do petróleo. 

E eu nlncln me permito ntl'ibutr ao caf~ determinadas vanta
gens sobre o petróleo: a primeira delas ~ de que é uma riqueza 
renovável .. 

O Sr.l1aulo Brossnrd 1MDB- RS1- Muito bem! 
O Slt. JOSE RICIIA 1 MDB- PR 1 - .•. a segunda delas é que 

só pais subdcsetwolvldo & que produz ca.!é, o que dá ainda, além de 
tudo. no Brasil voltar a exercer uma liderança neste importante 
sctor da f'COnomia, c que lhe vai gra.njcar umn slmpatin enorme 
no mundo subdesenvolvido. 

E. nlnclu, uma terceira. vantagem. contrnriamt'ntc à dn OPEP. 
Enquanto o pctrólt•o, subdesenvolvidos c desenvolvidos o produzem, 
c também ambas as categorias o consomem, o café ê produzido 
só por subdesenvolvidos c consumido quase que cxclusivamcntr 
por países ricos c desenvolvidos, com umn única cxccção, a Rússia, 
-qw• não o consome numa proporção signl!icntlva.. 

Entrc>tanto, cu próprio sempre ncrcdltci c sempre batalhei por 
uma política mais aR:resslva no sctor café c comerclnllznçõ.o pela 
Brasil, parn conquistai· o mercado da Rússia, porque ê um Pais de 
clima frio, c o cnré se presta muito bem a Isto. LI, alguns nnos 
atrás, um rclntót•io sobre a preocupação das autoridades russas 
pelo cnvcrcdamento da :llln juventude. que estava começando n 
('ntrar nas bebidas alcoólicas, c o cnfC constitui Importante alter
nntlvn parn esse desvio, esse lnmentflvel caminho. O Brasil, porém 
nüo St" tem prcocupndo, o Brasil quer conquistar o merendo dn Rús
sln com o cnfl' in natura, com o catê \'crdc. Impossível. porque este 
tipo de care in naturn cxlglrln, por pnrtc do Pais Importante que 
quisesse passar a consumi-lo, um gasto excessivo nn montagem de 
umn ln!m-cstrutum. no passo que n conquista de novas mercados, 
Celta a pnl'tlr do carê solúvel. seria um bom pnsso. 

O Sr. Jlaulo Urol'isnrd tMDB- RSI - Clm·o. 
() Sll. JOSÉ IUCIIA 1MDB- PRI - Mnls Ulll erro dn politica 

dr.stcs 15 nnos, quando começou a desestimular a nossa nascente c 
Importante lnclustrlnllzn(,"UO, comr.(,"ando, Inclusive, n grnvar com o 
confisco cambial o pt•óprlo ca!"é lnclustl'inl1zado, por prcssõt·~ nor-
1 e -nm er!cnn as. 

O Sr. Jl:auln nrnssurd 1 MDB -- RSI - E multo grave Isso. 
O Slt. .JOSi~ HICII.·\ tf\.1DB- llRI ·-- F.xntamcntc. 
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Então, é urna sórl~ de erros acumulados. mas ncredlto pessoal~ 
mente nestn recuperação do nosso café. Mas, para recuperar, C 
preciso, primeiro, partir de uma constatação: a de que a situação 
ela economia cnfcclrn, no momento, é dns piores, péssima, não 
lrrcmedll'l.veJ. 

O que é preciso, então, a curto prazo? No meu discurso do d1a 
G deste mês, propus algumas medidas jiL referidas no Inicio deste 
próprio pronunciamento, tendentes, a minimizar principalmente 
os efeitos das últimas geadas c oferecer perspectivas a médio praza, 
pnra haver possibilidades de rccupcrilção, porque o consumo mun
dial tem aumentado. 

O Sr. Paulo Brossard t MDB - RSI - E tende n aumentar. 
O SR. JOSÉ RICIJA 1 MDB - PR 1 - E tende a aumentar. 

Dai o nosso otlmlsmo pela Imediata recuperação desse importante 
produto. 

A Comunidade Econômica Européia bateu recorde no ano pas
sado cm consumo de café. Consumiram eles 20 milhões de sacas 
de café. Os norte-americanos, depois de um perlodo cm que houve 
uma baixa, desestimulados pelo seu próprio Governo a consumir 
ca!C, sobretudo a partir da geada de 1975, com aqueles elevados 
niveis de preço. Mas jiL estão, felizmente, voltando aos níveis 
antigos. Os Esta.dos Unidos da América estão, se não me engano, 
num consumo em torno de 18 milhões de sacas de caré. l!: o país 
que mais consome café Isoladamente. 

E ainda há a se constatar. como que a saudar esse aumento do 
consumo, um fnto histôrlco acontecido na Alemanha no ano de 
1078. 'Pela primeira vez na história da Alemanha. uma "bebida li
quida" conseguiu ser consumida mais do que a popular cerveja: 
o cate. precisamente o ca!é. 

Sr. Presidente, as condições mundiais são altamente favoráveis. 
O consumo aumenta c a demanda decresce por problemas que eu 
jã. referi anteriormente: politica desastrosa por problemas politicas 
dos paises africanos c centro-americanos. assim como o exemplo 
da Nicarãgua; também os problemas de revoluções nos pa.ises afri
canos. 

Hã, assim, boas perspectivas. O Brasil tem tudo para voltar a 
ditar as normas da política Jntcrnnclonal do café, mas é preciso 
QUl' medidas urgentes sejam tomadas. As medidas tomadas pelo 
IBC, depois das geadas ocorrldils, foram desastrosas, c j:i o de
monstrei, é preciso ndot3r medidas urgentes ... 

O Sr. l~aulo Brossard ( MDB - RSI - Medidas urgentes e cor
retas. 

O SR. JOSÉ RICHA 1MDB- PRI -Sim, porque as do IBC
repetindo - toram desastrosns, exccção de uma, correta e certa: 
a dn. reabertura dos registras de dccln.ração de vendas ter sido 
compatível com os novos niveis de mercado Internacional. O confis
co foi um desastre. 

E ainda resta urna terceira medida, do elenco preconizado e 
sugerido pelos que entendem desse setor da cconomin, no Pais. que 
é a que vai ser tomada, quarta-feira que vem, pelo Conselho Mone
t:ir!o Nacional. Acredito, tino.lmcntc, que o CMN tcrô. que. t.amar a. 
decisão, que hó. um mês vem sendo adiada e já esta, Inclusive, 
deprimindo o mercado. Esse adiamento sucessivo das decisões que 
têm de ser tomadas pelo Conselho Monetil.rlo Nacional vem in
tranqülllzando o merendo. A sa.!rn começa no dia- primeira, esta
mos no dia 26, e, com a reunião marcada para o dln 28 não tem 
mais como procrastinar-se essa decisão. 

Entretanto. eu temo essa decisú.o, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, porque se ela for tõ.o errada quanto !aram as decisões já. 
tomadas pcln Diretoria do IBC, não vai mais haver salvação para 
a politica cnfccira. neste País. Todavia, a.indn acredito sobretudo 
no patriotismo de tnntos c Importantes brasileiros, um deles o pró
prio Ministro ctn Fazenda, que ê do meu Estado, e em quem reco
nheço um homem da maior competência e ,da maior seriedade. 

O Sr. (•nulo Brossnrd IMDB - RSI -Conhece o assunto. 
O SR. JOSÉ RICHA IMDB - PRI - Exalo. 

E que medida será. esta? A de que nesse plano de safra, nesse 
esquema financeiro, hnja, no mlnlmo, a fixação de um preço de 
garantia no Interior, de três mil e quinhentos cruzeiros por saca 
de cn!é. Eu próprio, no meu discurso do d ln 6, taztn a sugestão dt' 
três mil cruzeiros n saca; hoje, corrijo a nllnha sugestão, a.umcn~ 
tnndo-a para três mil c quinhentos cruzeiros. E por quC? Porque, 
atunlmente, o prc~o já corrente no Interior, c sobretudo no plana 
internnclonal, já é bem maior do que este. Entüo, cu temo que 
uma dccL'iüo do Conselho Monetó.rlo Nacional. !lxnndo cm menos 
elo que três mil e quinhentos cruzeiros o preço de g-nrantin por saca, 
se ndolndn, Senador José Llns, Vlce-Lidcr do Governo, e V. Ex.u. há 
eh• ter oportunldndl• d(' convNsnr comiRO depois, se a rcunli'lo de 
qunrta-rclrn nflo tomar C/iSa declsi:lO. E V. Ex. 11 hl'L de vcrlrlcnr qut~ 



2!JRO Terça~reira 26 lllARIO DO CONGRESSO NACIONAL IS""i'" 11) Junhn de 197~ 

.'iC o preço de gnrnntta for Inferior n três mtl e quinhentos cru
zeiros - que jó. ó menor cto que o preço médio. hoje, corrente 
no Interior- o próprio Governo estará contribuindo para dcpl·lmlr 
ainda mnls o mci·'Cndo. 

Então, esta é uma das su~estõcs. E a outra su~estüo é a dr 
que o tmnncin.mento, atunlmcnte cm ton1o de 50•;; apenas do pre
ço dl' gnrnnlln. seja l'icvado pum, no minlmo, sor; do preço cil' 
garantia. • 

E explico, mais uma vez, por que: prhnelro, porque jli. ê um~ 
trndlçüo, na politica cnfeclrn deste Pais; somente na ndmlnlstrn
-çüo passada, do IBC. que se abriu uma e:<cecão. reduzindo para 
'50~;. os nivels de tlnnnciamcnto sobre os. p1·cços de garantia, qu~· 
.sempre rornm em torno de so•:;, c jã chegaram, cm certa época. 
a oo•·;, do preço de ~aranttn. Inexplicavelmente, foi reduzido para 
5o•;; .. 

E por que acho salutar? Não só porque u.tcndc aos Interesses 
dos que produzem, mas porque atendem nos Interesses da economia 
brn..'itlcirn. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB- RS1- Multo bem! 
O SR. JOSt RICHA IMDB- PRI -E vou justirlcar porque cn· 

tendo que se compatibiliza perfeitamente o Interesse do produtor 
com o Interesse nacional. ~ que estamos vivendo num período 
conjuntural de escassez do produto. Entretanto, se o preço não for 
compatível com as mínimas necessidades do lavrador. o que Irá 
acontecer? Haverá uma depressão do merendo, c o lavrador vai 
preferir vender o café para o IBC, 

Então, pior, monetaristlcnmente falando - e esta C n Ungun· 
gcm multo corrente, ntunlmente no Governo - é preferível no 
Governo dar um flnnnclamento que permita no próprio produtor 
ter condições de segurar a sun produção, do que ter que entregar 
ao Governo e ele dispender mais do que Isso, tendo que comprar 
a produção do agricultor. Então, ~esumlndo; 3 mil e soo cruzeiros 
de preço de garantia c 80~'i de mvcl de financiamento sobre esse 
preço de garantia. 

Sr. Presidente, encerrarei, agradecendo. sobremaneira. a aten
.ção desta Casa. 

O Sr. Paulo Brossãrd 1 MDB - RS 1 - Antes que o fnçn quero 
dar-lhe os parabéns pelo discurso hoje proferido. 

O Slt. JOSll RICHA !MDB- PRI -Agradeço ao Senador Pau· 
lo Brossnrd pelas valiosas contribuições, que ao longo do m~u dis~ 
curso me prestou, ngro.deço o. todos e, sobretudo, a o.tençao c a 
bondade dos que tiveram a pncléncln de m~ ouvir até esta. hora. 

Era. o que Unha a dizer, Sr. Presidente. I Multo bem! Palmas. I 
o SR. PRESIDENTE 'Nilo Coelho 1 - Concedo n palavra ao 

nobre Senador Agenor Mnrln. 
O SR. AGENOR MARIA IMDB - RN. Pronuncia o scgulntt> 

discurso. Sem revisão do orndor.l - Sr. Presidente, Srs. Sena· 
.dorcB: 

Rcportet~me, nn semana pn:·.;ada, aqui, a respeito do problcmu 
<lo Jc~ltc. O Governo, quando autorizou a. dlminulc;ão da ~ordura 
do Jclte no dia 23 de maio de 1978, argumentou o seguinte: 

Brnsilin - As empresas e usinas de leite estão pleiteando 
do Qoverno uutorlznção para exportarem 5 m1J tonelada:; 
de manteiga em troca do. Importação de 8 mil tom!lndas 
de leite em pó drsna.tndo, com o objetlvo de se desfazerem 
de parte do excedente de matéria. gorda existente no 
mercado Interno e aproveitar outra parte na. rcldriltnçúo 
do leite cm pó ndqulrldo no exterior. 

Isto foi cm 23 de maio de 78. Agora, a 16 de julho de IU7U, um 
ano c dias depois, o nr~umento é o seguinte: 

O Lei te "C" vnl custar menos CrS 0,20. 

O leite tipo "c", com teor de gordura reduzido de 3 para 
2'/í., custará. relativamente menos, Informou ontem fontr. 
qun.llt!cado. do Ministério da Agricultura, no comentar 
decisão tomada pelo Ministro Delfim Nctto. 

l!: que, segundo as diretrlzes da Polittca Leiteira, !!Ovo 
reajuste do preço do leite estó !lxnda paro. vigorar a. par· 
ttr de 1.0 de julho, quando, a 3':',:, de gordura, o Jclh! ~:eró. 
mnjorndo pnro. CrS 7,20 o litro. Mas, reduzindo o tear de 
mo.tértn gorda parn 2•::, embora de8fnlcnndo o alimento 
de protclnas, o ~overno poderá rixar o preço do litro t•rn 
Cr$ 7,0U. 

O argumento é o seg:ulntt•: 
A!Cm do !atar prt•ço - que pe~m sl~nlr!catlvamcntt' nos 
cfilr:ulos dn ~>voluçüu lnlladon:lrln :t rectnc;flo do teor 
de gordura c!Q h~lte l'\'ltam. p!'!n.·; ttwnos no~ próxlnw.-: 
m!'St~s. qut• u Pai:; \l'nha dt• lllJiill:"t.!!· "hutlt'r oll", qw• t'• 

a mnntcl~n ncct:ssfirla par;~ viabilizar o prn~t'ioo:-:u d1• rei~ 
drntaçilo do ll'itt• cm pú 

Sr. Presidente, Srs. Scnnclorc~. nào tl~m ló~lcn. Em 711 o ar
gumento que o Govt•rnn usnvn para desnntnr o lelt(.l cl'a dt> quro 
pr('r.l:-;nv;t dn mntCrla hOrdn para n!lclratnr n leite• 1~111 pn. ma~ro. 

Como n.s cooperntlvas elitnvam com cen~a cl<· 10 mil t.anc· 
lactas d<' rnantci~a pn·.ludlcanclo suas l'ln:tnçn ..... po1· ser 
um capital lmobtll:mdo, encontl'ill':\111 como únlc;t alt.~1'· 
nntlva trocar a mercadoria por leite cm pó <'l'ilra:liH'iro. 

Ora, dc.snatn·sc o le!fe Jl:ll'n l'<>idratar o leite nuq.:rn lmpmt.nt.lo. 
Sr. Presidente, Srs. SC'nndorL':-i, nii.o entendo slncet·:utwnt'~ :L 

politica do Governo. O 1~1te tf•m cnt.l'c 4, 5 nte 10'; dt• ~,tOI'rlur:t . 
Desnatar o leite pnra fazer mantrl~n e denols exportar n mnntcl· 
p;a no lntt'rcflmblo com o leite mag-ro, I'Stnrá prejudicando torJa a 
inf:i.ncla brasileira. Porque uma crlrmça um, clols. t1·l•s meses de 
Idade o que ela pode tomar C o ldtr (' se o leite cst.t1 cil'sprovldo 
das vltnmlnns A c D, a criança vai encher n barriga t• não vai s~ 
nllmrntnr. Todn.s as consult:l.s qur fiz n todns as autorldndcs do 
Pnis, todas as revistas cspl'clallzadns que cu 11, são vcem('ntl•ment.e 
contra o desnatnmcnto do lt'ltc. 1 

O Governo diz aqui. no Correio Bra.:r.llicnse do dia 16 de junho: 
Além do fator preço - que pesa signlflcntlvnmcnt.c nos 
cálculos dn t>Volução lnflacionárla. 

Mas, Sr. Presidente, Srs, Senadores, será que vinte centavos, 
cm troca de 1 •;; de gordura. é que vai diminuir n lnrlacào dt!Stc 
País? E, depois. a manteiga não vo.f encontrar comércio do cxtc~ 
rior c, mais uma vez. nós vamos ter que trocar essa mnnlt!lga por 
leite magro, por leite pobre, em leite em pó sem nenhuma r,or· 
dura, prejudicando demasiadamente centenas de mllhõt!s de crian· 
çns por este País afora. 

O Correio Brazilic.-nsc, do dln 24 de junho. diz o seJ,tulntt•: 
Técnicos do Ministério da Agricultura revelaram ontem 
que o emagrecimento do leite jã e "uma decisão do Go
verno", Assim, a partir do próximo domingo, 1.0 de julho. 
o aUmento terá uma queda de 3 para 2(i;, de gordurn. per~ 
dcndo cm conseqüência, 33~i de vttnn1lna ''A". 

A explicação dos técnicos é de que o Governo só Unha. 
uma alternativa para evitar n diminuição do t.cor de 
gordura do leite: Importar mnntclgn para reldrntar o 
Jdte cm pó estocado com tlnanclnmcnto of!cl:11. 

Tivemos o problema do cnté c, agora, o problema do leltl.', o 
argumento de desnatar o leite, privando a criança dr um crcs· 
cimento normal e porqu<' nós nf1o temos manteiga para rcldratar 
o leite en1 pó, pobre. O outro argumento é mais pueril nlnda: é 
o de que os 20 centavos vão conter a lntlação. 

O Jornal de Brasília de 16 de junho de 1978 diz o se~-tulnte: 

At~ o dia 20 deste mês o Governo vat liberar a venda no 
exterior dns oito mil tom•lndas de manteiga excedentes 
no merendo no.clonal c permitir n lmportnçào de h!ite cm 
pó mn~;"ro. 

Pelo amor de Deus! 
Tive oportunidade, no nno passado, de convocm· o :nt~dico 

sanitarista do Ministél'io dn Saúde pura Co.zcr uma palc.o;tra uqui, 
nn Comissão de Agricultura. do Se-nado, a respeito deste problema, 
que é um problema serlissimo. ·Esse médico, o Douto1· Yahno de 
Mornes, durante mais de uma hora fez uma exposição mnr.wl~ 
lhosn n respeito do que representa o leite da vaca pnrn a criança., 
provando por "n" mais "b" que este leite é neccs.sárlo no dcsen. 
volvirncnto da crlançn no primeiro ano de vida, fnzrndo Vt'l' que 
'3S glô.ndulas marnál'las dos *nnlmnls supNiores ::;omrntl· essas 
glándulns, têm um teor que podem crlnr anticorpos. cv!tnndo 
doenças nas crlnnçn!i, e dando-Jhrs o cálcio de que precisam, pro~ 
vnndo qu~ o cálcio c n vltnmlnn cstõ.o misturados O. J,tOrdura: 
tirando a gordura do leite, l•le !lcn pobre, justamente sem as vita
minas A c O, neccsslirlns no desenvolvimento dn criança. 

As mães pobres da clnsse operária no Brasil não ti:om leite· 
os peitos secnrnm, as mücs pobres não nmamcntnrnm mais. s~ 
ns mães pobres nüo amamentam porque seu leite secou c .secou 
porque siio desnutridas, nnssnm mui, e passam mal porque os ma~ 
ridos snnhnm umn mlsérin, um snlório de tom~. Como ficam n.~ 
crlnnçns, Cllhns dessas mn~s desnutridas, sem ldtc pnrn ~\Ola~ 
rnentar porque liecnram os peitos? Ficam dependendo do leltt! 
tipo C, que C o !cite populur. Pol!i bem, Urnndo-Hc u ~orclura dt":i.'H! 
leite, e o operário nüo vai podt~t· comprar o lltro dt' Jclll' Ninho 
cm [lÓ, qut• custn mnis de 50 ct·uu~iros a ln ta de 450 Rl'l\mn . ..;, li'J1tüo 
vai ter dt• comprar o lcltl' pobrt', Como vai cresct•r t•ssu criança, 
se o !Pite vnl cncht'l' a bal'l'lr,n tio ml•nlno, mus niw vai 11l:au•nt:\~ 
lo porq1u• falt.um n•nlnwntf' 01~ \'ltamlllitli A e D, ncct','isúrlrl~· i!IJ -"1'll 
tl't'sc~lmt'nt·n'' /1s \'ltnmln:t~ A t' D ncompunham a f~m·clur.t du (1·l·· 



Junho d~ 1979 DIAitiO IJO CONGitESS() S,\CJON,U CSe<;:".o IJ) Tcrça-feiríl 26 2!181 

te; t•las nüo ,.;c misturam c:om n ftgua. Na hora que tiram a gordn~ 
ra, t!rum a~ vlt:1mina~; nu horu CJIU: tiram as vitaminas, tiram 
o cãlcio. E cs.<Hl. Cl'inn9a, segundo os cientistas, não vai ter cresci· 
n1ento ct·rebral nt:!m oss~o. nem nada normal: vai ser uma crlan· 
çn atrofiada, vnl ser uma criança, cn!lm, que crescera. pru·;1 a 
vida para viver na morte. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, se o argumento do Governo, 
de tirar o teor da gordurn do h•ltc, é n manteiga, por que o G0· 
vcrno. no nno passado, trocou a manteiga pelo leite magro? No 
ano findo, o Governo não achou a quem vender a manteiga no 
exterior. Estó tudo documentado: o Governo libera: o Governo 
autoriza n vender a manteiga: o Governo autoriza a trocar n 
manteif.:n. Tudo porque não encontrou quem comprasse a man
teiga. Ora, tirou n gordura do leite, matou a crlnnça, para depois 
trocar essn manteiga por leite magro. Este foi um dos argumen
tos. Argumento sem sentido porque a manteiga foi trocadn por 
leite magro. O outro argumento são os vinte centavos que baixam 
no litro de leite. 

Vou repetir mais uma vez. Fui criado numa fazenda r meu 
pai, num determinado período do ano, desnatava o leite c o que: 
sobrava era para os porcos, porque o vnlor nutritivo, o valor co
merctnl do leite está na manteiga, está na gordura. Agora o Oo 4 

Vl'rno nchn por bem autorizar os pasteurizadores n desnutar o 
leite, 8, 10•.; de ~ordum quc tem no leite, e comcrclnliznr esse leitt•. 
O_ adulto pode pnss~r sem o leite mas a criança de dias, de meses, 
nao pode porque so come o leite c o leite estO. desnatado. E des
natado não oferece as vitaminas ncccssó.rlas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto mais uma vez à trlbunl 
para fazer um apelo à Liderança do Senado e do Governo, um 
apela veemente, porque Isto é um problema nacional. A partir 
do dln 1.0 de julho os pilsteurtzadorcs deste Pais estarão autori~ 
zndos a tirar n gordura do leite, deixando-o apenas com 2ri; d!! 
~ordura. o que é altnmcnte contraproducente a saúde, à vida da 
crlnnça brasileira. 

Minha presençu hoje na tribuna, mais uma vez, é para enca· 
rccer da Liderança da ARENA uma reunião com o Ministro da 
Agricultura, no sentido de cncontrnr uma saída honesta, uma saída 
h1.1mana parn este caso, que considero uma aberração, considero 
um absurdo, vem-me à. mente até a figura hedionda de Herodes 
que mandou matnr as crianças, porque o leite desnatado é uma 
maneira de matar a criança brasileira, tllha de operãrio, que nflo 
pode comprar outra leite, senão o leite tipo C. 

Ê umn pena o plenãrio vazio, numa denúncia que considero 
sérln e num caso que precisa renlmeilte ter uma solução humana. 
Infelizmente o plenãrio cstã vazio, possivelmente porq11e os pro
bltm1DS Institucionais ... 

O Sr. :\-lauro Benevides t,MDB- CEI - O pl~nó.rlo está vazio. 
mas a Nação ouve V. Ex.n 

O SR. ,\Gt;NOR MARIA 1 MDB - RN 1 - Multo obrigado. 

Os problemas Institucionais têm abalado a classe politico. de 
tal maneira que ninguém sabe para onde nos arrast.arcmos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero dizer mais uma vez que 
acima dos problemas 1nstituc1onnls, acima dos problemas dos Par· 
tidos, estão os problema.s da Nação problemas coma este que are
tum o equilíbrio nacional, que depõem contra a própria segurança 
nacional. Ê necessário que acordemos para a realidade. 

Tenho a Impressão de que o Presidente da República não estti 
su.bendo disto, Sua Excclênrla não está n par desta realidade. Es
tudei o problema con1 profundidade, Sr. Presidente. e é um nb
surdo, C um crime tcrrivcl o que vão fazer contra n criança 
brm;llt~ll'a. 

O Sr. Aderbal Jurema tARENA- PEl --~ Permite V. Ex." um 
aparte? 

O Slt. ,\GENOJt MAIUA 1 MDB - RN 1 - Com prnzcr. 

O Sr, Adcrbal Jurema tARENA- PEI- Nobre Senador Agcnor 
Maria, estou ouvindo-o com n atenção que V. Ex.11 merece. Acho 
que as considcrnÇÕl'S ele V. Ex.n envolvem problemas dn maior im
portó.ncln para 11 Nação brasllelrn. Pcrguntarln n V. EX.11 quanto 
no problema da lactação do leite c do teor de gordura que vão 
cxtrnil' do leite, V. Ex.1' falou que ficaria um percentual de 2~;. 
ConfcS.'iO que sou ld~;o no assunto. Pcrguntnrla a V. Ex.11 se esses 
2•:; !iÜO suficientes prtl'a a criança de zero a um ano de Idade. 
Lembro-me, qunnclo eu cru Sccrctâi'IO dn Educnc:f1o, na l'poca pos
terior h. ~m·rrn, de que o~ Estudos Unidos tiveram excesso de pro~ 
duçilO dt• leite t~ manclavnm parn o Brn:;IJ o lcltt~ cm pó desnatado. 
a l'lm dt• que o Bru.sll ln~tlt uisst~ n merenda escolar. Lembro-me de 
qui!, qunndn n:-;suml a Secretnrlu di' EclUc!H;üo do meu E!'itndo. ,l 
mt•rt•ndu Pseolill' ent um dia sim e outro nilo. Com es~t· ll'ite lm~ 
portado const·~ulmos t'~tPIHler :1 meretHI:I eseular por tudo o E;;! ado. 
no Go\'t'l'no do t•mlnt•nu• M\ll't't'llal Os\'alclo CiJl'dt•iro clt· l•'al'l\ls. t: 
liavln uma l'l't:Oilll'!HI:u::·to multo !it"•!'la: t'\'a q\lt' aqnt'\t• lPilL' núu 
Pl'a pal'll <"ri;m~·a clt• o a 1 ano de ldaclt'; .•;omt•ntl' pal':l crlallC'lls <lt' 

3 anu!i dt• Idade acima. St'm dúvida, porque além do leite sem o 
teor dr. p,ordura necessário. eles Unham outros alimentos onde 
lngerlnm a::; vitaminas que V. Ex.1l, ainda há pouco, assinalou. 
De maneira que o que me preocupa saber é se esse leite que vat 
ser vendido ao público; e esse leite não tem endereço como tinha. 
aquele leite da merenda escolar. O leite da merenda escolar tinha. 
o endereço certo; era para. escolares a partir de 6 anos de Idade 
liouve até casos de cegueira naquela época, não porque o Estado 
fornecesse esse leite a criança de O a 1 ano de idade, mas porque 
multas miles pobres recebiam saquinhos de leite cm pó para trans
formar em merenda para os seus filhos maiores e, na sua tgno
râncla, alimentavam os seus filhos recém-nascidos. Então, con
corriam para n cegueira. pois V. Ex."' sabe que a ausência dessas 
vitamina.~ concorreu, sobretudo a da Vitamina ''A". Muito bem. 
Então, scrã que agora, com essa denúncia que V. Ex.B faz, não 
houve o cuidado - e nós iremos, como representantes do Governo 
indagar Isto - de. nesse teor de 2~~·, se Inserir a taxa mínima de
vitaminas sem dúvida para. preservar esse leite com uma gordura 
necess:iria D.s crianças de O a 1 nno de Idade? 

O SR. ,\GI,NOR MARIA 1MDB - RNI - Senador Adcrbal 
Juremn, V. EX.11, com o seu aparte não só Ilustrou a meu pro
nunciamento como dã uma oportunidade de oferecer uma rcs· 
posta realmente dentro das suas preocupações. 

No ano pnss~do, quando o Governo tratou de diminuir o teor 
de gordura do leite, eu convoquei, através do Ministério da Saúde, 
um sanitarista para dar essas Informações, essas orientações, a 
todos nós, aqui no Congresso. S. Ex.u, o Dr. Yalmo de MOrais, velo 
para có., na Comissão de Agricultura. e fez uma palestra, conde
nando, veementemente, o leite que tivesse menos de 3r:; de gor
dura. 

O Sr. Aderllal Jurema. I ARENA- PEJ -Quantos por cento, 
Excelência? 

O SR, AGENOR l\1,\Rit\ 1 MDB - RN 1 - Tivesse menos de 
3•;; de ~ordura. Então, o que é que acontece? Acontece que esse, 
agora. só tem 2t;;. -e ele depõe contra toda a orientação médica do 
nlltnciu. 

Ce forma que o que cu desejo é que a. ARENA, através dos 
seus Lideres, comunique ao Governo que esta portarLa da SUNAB, 
com a qual o Sr. Ministro da Agricultura está concordando, depõc
C<lntra a saúde das crianças de O a 1 ano de idade no BrnsU; 
Multo obrigado. 

O Sr. Aderbal Jurerna. 1 ARENA - PEl - Esses cuidados de 
V. Ex.n também serão os nossos cuidados. 

O SR. ,\GENOR MAitlA 1 MDB - RNI - Agradeço a V. Ex.• 
Era o que Unha a dizer, Sr. Presidente. (l\!uito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE !Nilo CoelhoJ - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevldes. 

O SR. MAURO BENEVIDES CMDB - CE. Lê o seguinte dls
curso.J - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

No próximo dia 27 devera reunir-se, cm Brasília, o Diretórlo 
NnclonaJ do Movimento Democrático Brasileiro, convocado' por seu 
Ilustre Presidente, Deputado Ulysses Guimarães. 

Além de decidir sobre n realização dn.s convenções municlpnls, 
regionais e nnclonal, nos termos de recente lei vot:1da pelo con
gresso. devera. aquele colegiado manifestar-se em torno da extinção 
dns atunis ag:remin.ções, tendo cm vista as noticias que, nesse sen
tido, vêm sendo veiculadas pelos principais órgãos de nossa valo
rosa Imprensa. 

Pretende u Executiva, com o apoio dns Bancadas nu Câmara 
dos Deputados c no Senado Federal, propor ao Dlretórto uma açfio 
vigilante para Impedir que se torne realidade a intenção de se
tores governamentais, de dissolver o MDB e n. ARENA, dentro de
uma drá.stlca reformulação que levaria o Pais no estabelecimento 
de uma imediata estrutura plurlpartidó.rla. 

Ressalte-se que, embora criados artlflcfnlmente, os atuats par~ 
tidos tudo têm !cito para cumprir os seus encnrgos políttco-Jnst!Lu
clonais, procurando, cm cada pleito, sensibilizar, com sun respec
tiva mct1.sngcm, a massa de votantes. 

Durante o longo período de cxceção, quando o arbítrio pre
ponderou nas grnndt!s decisões nacionais, o MDB trnnsformou-se 
cm porta~voz das legitimas aspirações de todos os segmentos de 
nassn sociedade, fazendo-o de maneira n merecer o respeito c o 
reconhecimento de milhões de brasileiros. 

~fulto:; de seus líderes sofreram punições lnjustlrlcúvels, como 
a perda ele mandato c a su.spen:-;flo de direitos politicas, alént de 
con.strnnglmentos ~~ vexames comcqüentcs do regime dlscrlclonúrio 
lnstaurnclo cntn! nós. 

t\pl'~:'li' dt~ tudo J~:;o, a no~sa facçli.o Jamul.s Sl' dl'lxou lnti
m!cl~lr no t'1cl r.umprlnwnto dl' .sua linlln. pl'OI{l'allÜl.tlcn c elas di
I'PtrizL"s t•manada.'i rlaqut'lt•s que a eomntHiarnm. com tanto dc~;a:;. 
:;otnhru, ;tlt;lnt·t·l:l t' t•:qlÍrilo públtcn. 
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Mesmo quando, L'lll IU77, st• l't'!'.l:.;t.rou a dt•crl'lae;"w dr. novo 
n·rl•sso do Congresso Nacional C' a l'cllçúo de toda n J':\lllll~cradn 
le~lslnçí1o rto "pacote de :1brll", o:.: cmcdeblst.as mnntlvC'ram-st• 
unidos, prossc~ulndo na falnn a que .~e propuseram, com Inque
brantável firmeza ~ obstinuç:\o. 

A clclç:io lndlrcta dos ~owrnndorc:; sig-ni!Jcou umn rru.stração 
pnm o clcltomdo esclarecido de todas as Unidades Federadas, que 
aguardava, ctcsdc 1066, a oport.unldndc de pnrtlcipar da disputa, 
nela Influindo cllretamcntc com o voto universal c secreto. 

A Lei Falcfto, por sua vez, não pcrmillu que o debate cm torno 
dos ~randcs temas fosse trazido ao rádio c televisão. transfor
mando os programas da Justiça Eleilornf cm aprc.senl.nçôc~ Jnsi
pldas, altamente desestimulantes para o aprimoramento do nivel 
ele politização do nosso povo. 

Com o anúncio reltcrndo, por parle do Presidente João Fi
g-ueiredo, de promover a transt'otmaçüo do Brasil em uma "ver
dadeira democrncla", espcrava~sc que n ARENA e ao MDB fosse 
oferecido o ensejo de se revitalizarem cm melo nos novos contornos 
preconizados pela administração que hoje nttngc o seu centésimo 
dln. 

O crcsclml!nto das hostes emcdcblstas, verificado no préllo de 
15 de novembro de 1978, projetou o p:utldo diante da comunidade 
pátria, tomando vJiivel, cm futuro próximo, n ascensão de seus 
integrantes aos postos de mando dos Estados c ate do Pais. 

Certamente esta constatação -- fãcll de ser nfcl'ida por qual~ 
quer analista de nossa realidade pCllitlca - passou n constituir 
preocupação mnlor dos g·overnistas, pressuroso:i de encontt·ar uma 
solução que intt•rccptasse a cam!nl1nda da. Oposição nu rumo do 
Podei". 

Hã, porém, entre os nossos correligionários um consenso 
quanto à necessidade de se preset·var o partido da Investida dis
solutória, arregimentando-se, para Isso, a opinião pública brnsl
lclra, já suficientemente conscientlzada e capaz de pntrocin:U' essa 
causa. de lndlscutivel relevância para a vida democrática da Nação. 

Nas tribunas parlamentares, n:~.s praças públlcru;, na.'i colunas 
dos jornais c demais veiculas de comunicn.ç5o, junto às entidades 
representativas de categorias econôm1ca.s e profissionais, estarão 
os oposicionistas a defender a sobrevlvéncla de sua agremiação, 
bu~cando nulificar qualquer tentativa que vise a extingui-la. 

Com a serenidade que lhe é peculiar, Ulisses Guimarães tem 
reagido energicamente :l.s versões que dào conta do propósito ofl
clnl de alc:mçnr a. reformulação, com a Inevitável supressão do 
MDB e da ARENA. 

O Senador Pnulo Brosso.rd, cm ma~nirlco discmso na tribuna. 
desta. Casa. demonstrou, à saciedade. não ser passivei a.ttn~lr aque
le despropositado objeUvo, como pretendem pm·tu-vozcs sttuacio
ntstas. 

Ampllam~sc, assim, a cada dia, os enlbnrgos a serem opostos 
à.s tentativas de radical modificação na c.strutura. partidária brn
~llcira. 

Que venha. o pluripartldarlsmo, como prevê o texto constltu
clona.J vigorante, ninguém se arriscará a obstaculizá-lo. 

Construi~lo, entretanto. a custa dos n.tuals partidos ú tarefa. 
inglória, que merece formnl condenação. 

O Dlrctórlo Nacional do MDB. no encontro de qunrtu.-felrn, 
dirá Isso à Nnção, ao mesmo tempo cm que encetara cnmpnnha 
popular de larga ressonó.ncla, a tlm de sensibilizar todas :t.s cor
rentes de pensamento para uma perfeita c decidida lntcgrnção 
nessa batalha de conotação popular. 

Outros partidos podem surgir no bo.lo de uma rc!ormulu.ção 
inspirada cm propósitos nobres c l'ievados. 

Nunca, porém, com o esmagamento do MDB, que consolidou 
ru; suas has~s cm meio às ma.ts dums ndvcrsld;"~des! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. tMulto bem!l 
O SR. PRESIDENTE 1 Nilo Coelho I - Tem a pulnvra o nobre 

Senador Jutahy Magalhães. 
O Sll. JUTAIIY MAGALIIAES !ARENA- BAI- Sr. Presiden

te c Srs. Senadores: 
NORDESTE POBRE, · 

BRASIL RICO? 

O clcst!nvolvimcuto brasileiro c u rcyicto norclcstiua. 

-l-
Dizer~sc que uma coisa, ou um dado ohjeto, em exame é, 

impÕf!-SC uma completa análise de seu conteúdo c uma dl'puraçi'Lu 
d(~ todos os seus componentes. 

St:r .. _ expressa. uma n.rtrmntlva. Qltt: nlw permll(~ tit.•nô('.'i, nrm 
comporta evasivas ou dúvidas. A cont.mrtá-la, npmw.~ uma outra 
rncc -- que lhe é Inteiramente oposta. 

Dcsp!'t'Z<Jndo, porem, n própria f.'.~:;êncln., que .~«- ra~ t•xtcrna.r 
<Ltt~ J1l'lo vt~rbo, ele modo l'requt~ntc, c ao lollRO do tempt'. vozes 
.:;c tt·m lcv:~.ntac!o p~1ra clar ao dt>senvolvlmcnto bra.slldro Ulll:l 
única conotaçflo. sonwntc um colorido. Quiçú por ruiZt!S histórica~. 
fJU 11ll'-"n10 pela formaçúo da pcrsono.llctadc b:\slca do nosso povo, 
quusr. Integralmente voltam-se elas para o ufanismo, qnc se nrrhna 
rm e>:rmpln.s t:io partlculn.rc.s que .se perdem no todo que rorma 
o nosso Brasil. 

Se C certo quf:' g:uardn a nos.sn pátria umn uniformidade sob 
o aspecto politico, sendo um :mtêntlco Estado, nos exato.s termo~ 
da Ciência, o seu crescimento sócio-económico C tüo dispare que 
sob e:;tc :.:o foque nlnda se torna lmpo.ssivel sustentar que o Brasil é. 
SPm res.snlv~s. 

Ainda que .st! reconheça. que as diversas regiões elo Pais encer
ram peculiaridade~. multo embora seja Jncg:ó.vel que cadn uma 
dehls sofre problem.:ls, o.s males de que padece o Nordeste sõ.o de 
tal forma gritJntcs que, cm razão deles, vislumbrou Jacques Lam
bert "dois Brasls", 

Unificá-lo foi a luta de uma geração que merece ser rccrudc:;
cldn. 

Tornar unlrorme o País - é sinónimo de patriotismo. Que só 
se atinge quando livre das amarras do subdesenvolvimento estiver 
o Norcl~stc brn.sllclro! 

Senhor Presidente. 
Senhores Senadores: 

--.II -

Em um rápido perpassar de olhos na vida económica nnclonal, 
vcr!rica-se que foi longo e exaustivo o periodo de estagnação dn 
região nordestina. Após a fase :ímea do. cultura açucareira, que 
trouxe consi~o o mérito de promover a lnterlotização, nos Iongín~ 
quos idos do século XVI, o marasmo foi n nota marcante. Pouco 
ou quase nada é digno de registro ou de tcllz lembrança. 

No entanto, já neste século, a partlr de seu Umlar, uma rcação 
àquele st:atus quo teve o seu inicio .• Inteiramente debilitada, porém, 
como, de resto, cnrraqueclda e depauperada se encontrava. essa 
mesma rf'glão de 1,6 milhões de quilómetros quadro.dos. 

A Companhia Hldrclétrlca. do Sõ.o Francisco e o Deporta~ 
menta Nacional de Obras Contrn n Seca foram sintomas palpáveis 
de que uma nova realidade vlrin u. se desenhar. Enriquecendo o 
quadro. ou dnndo~lhe mais vlvn..s Untas, os anos 50 e~tnrlam reser
vados para a criação do Banco do Nordeste c da. SUDENE -
organismos de suporte de uma economia. que buscava tornar-se 
tal. 

Na m"dlda. ern que CS!ics latos alvlssnrelros têm de ser relem
brados, nii.o podemos negar que, nos últimos quinze anos, slstc
m:\tlcos esforços foram empreendidos para ati v ar o Nordeste. Ante 
o cetlclsmo de alguns c n. Infundada negJ.tlva de outros. Convém 
resmlvar que, neste período, cresceu o Nordeste à clcvndn ta.xn 
média de 7r;; ao ano. E de modo continuado. 

Ai. senhores, um resultado. Auspicioso, com certeza, no con~ 
frontr do hoje com o ontem. 

Nüo obstante, a de.sp,eito- insista-se do desenvolvimento que 
chegou à Região, mostra-se ele Insuficiente para sepultar toda umo. 
vid~ de incerteza.. E de desequilibrlos. Assim se tem pot·quanto, 
se e expressiva uquela taxa, mormente para os nordestinos antes 
tão esquecidos, ela se situn dentro de umn média nacional, o 
que traz, como conseqüêncin., a. manutenção c até o ngrnvamento 
das disparidades regionais. 

A este propósito, é de se mencionar que n renda per capita 
do nordcsttno é de apenas 1/3 das regiões dcscnvolvlcta:-ã c se situa 
nquém dn mctncle da nnclonnl. Mantida aquela. taxa. de cresci
mento, que acompanha o resto do Pais, poderemos ter lá - rela
tivamente, C bem verdade - melhores condições de vida, mas 
uma renda lnrllvidual nos níveis cm que hoje se encontra: aquém 
da médln. do Pai:;. 

E "0~ Dois Brnsls" terã sucessivas edições. E teremos legado 
aos jovens uma luta que nüo soubemos Vl'nccr. 

. li: tempo ainda de r~cuperar a passivo. De vlnblllznl' o Nor
deste. Recolhemos do.~ "subsidias a uma nova politica de descn~ 
volvlmcnto do Nordeste", fornecidos pelas classe:; cmprcs:lrlnls da 
Rcgiiio, a Uçüo de que "o Nordeste nüo poden't ser vló.vel sendo 
consldcmdo como uma :'lrca pnt·a onde se cnnallznm apenas rc~ 
sldunlmcntc a.~ forças cconômicns que provocam o desenvolvi
mento". 

Impõc~se, portanto, íltncar o problema cm toda sua extensão, 
dando no NorclcstL• uma :mudável C'conomin cm todos os scul'i scta
rc.s: nn n~rlcultura, nn Indústria c nos .'icrvlços. 

- III-· 
Com su:t vlsüo dos problema.-; nacionais c com ll intcn.~a ca.

pacidnctc dr dct:lcllr. própria dos lidere~õ, o Prr.~õldcnte .roüo llaptlsln 
Flttueln•da soube, de plano, nsscg-urn.r lJ!lrtl a ngrlcult.ura a priori-
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<lncl!! elo Oovr>rno cl:t República. Ao lado dela, ou com t~ln se com~ 
plcta.ndo, a desccntraUzn_çflo - único melo para o completo cx
tcrmmlo da dl.scrlmlnaçao regional. Se n. n~-trlcultura no Bra.sll 
não recebeu a Cnf:lsc que cstil - c .sempre esteve - por nu~rcccr 
ou exigir, no Nord_cstc, talvez até cm razão de um certo complexo, 
procurou-se dar cnfase cxclu:;iva ao sctor Industrial, quando a 
agricultura da região está a merecer um destaque especial. 

Por Isso mesmo, teve o eminente Ministro Delfim Netto de 
reconhecer que "o Brnsll não tem umn só agricultura, mas multas 
agrlcultl!ra.'i". Ajustamo-nos, nlnd.a, ao sentir de S. Ex.n., para quem 
a rcduc;ao das disparidades rcglonnls ''é uma aspiração c uma 
nccc.s.sldndc nacional". 

Entendemos, igualmente, seguindo o mesmo pensamento de 
que ê a agricultura quem tem subsidiado o Brnsll: ela tinan~lou 
o sistema Industrial que ní estó. c foi, ainda ela, quem financiou _ 
c terã que continuar a ro.zê-lo - n crise do petróleo. 

Allás, quando da renllzação do Simpósio - "0 Homem c o 
Campo", promovido pela Fundação Milton Campos, jó. fr!silvamos 
que para a implan taçii.o de Indústrias de base e de transformação 
ê mister dinamizar-se a. agricultura. 

. Hoje, à constatação do titular da Pasta, somos levados a 
-acrescentar que mutto ma.Js não contribuiu porque ao Nordeste _ 
tipicamente rural - não se desUna.r.:tm os incentivos essenciais, 
nem se lhe trnns!erirnm uma estrutura adequada. 

No campo espccitlco do crédito rural, releva salientar que, 
em 1969, participava. o Nordeste com 13,7% no total dos crêditos 
agrícolas concedidos, enquanto que, em 1974, batxava para 11,6%. 
A essa mesma êpoca, Silo Paulo obtinha 27,3%, o Paraná. 16,9%, 
o Rio Grande do Sul 16,4"/(1 e Minas Gcra.Js 11,71Jí,, 

Assim, Sr. Presidente, cada um desses Estados !ai aquinhoa
do com mais do que toda a Região Nordestina! 

Não nos podemos esquecer, por outro lado, que o então Pre
sidente do Banco Central- Pro!. Pnulo Lira - chegou a ressaltar, 
em conferência, que "a concentração do crêdlto nns Regiões Sul 
e Sudeste 178,7';,;, em 19741 é uma conseqüência lógica dns suas 
participações na !ormn.ção do produto agropecuãrio", 

A se aceitar esta tese, resta-nos tão-somente admitir que não 
prosperamos parque não nos dão recursos e não os merecemos 
porque não chegamos à prosperid:J.de. 

Um circulo vicioso; um nada. que a nada conduz ... 

Esclareça-se ademais, que o inrirno percentual que tem sido 
destinado ao Nordeste não nlcançn. grnndes contingentes dos agri
cultores. Longe disso, cm decorrência de Incrível talha na con
dução de política, ou em sua própria. sistemática, o crédito só tem 
benetictndo n uns poucos. 

Urge que se desburocratize o crédito. 

E que se o desvincule da propriedade. Trazemos, canosco, a 
principio de que o crédito deve existir para quem produz. 

J:: estnl'rccedor saber-se que 84'ir. dos agricultores estão sem 
terra e, dos 16 1ií-. restantes, apenas 6~'/r. tem o beneficio do tinan
ciamento. 

Diria, portanto, Sr. Presidente, -
é precisa democtatizar o crédito rural! 

Os pequenos c médios produtores que labutam na terra e, não 
raro, caur a terra, levando aos anônlmos o indispensável aUmento, 
não mais podem suportnr delongas, Os la.U!úndJos Improdutivos, 
esquecidos e abandonados por seus proprietários, que com a pas
sividade c omissão .subtraem um bem de grandeza que é a subsis
tência do Governo. Não podemos estar atrelados à suas capaci
dades patrimoniais, nem às garanUas que possam oferecer. Porque, 
afinal. o que etetivamente nos ga.rn.nte, o que a.ssegura o nosso 
amanhã, ê n produçt1o do que nos é vital. Assimilemos, desde Jâ, 
que na década passada, o crescimento da produção de alimentos 
nos paises cm desenvolvimento rol de 2,6% enquanto o cre.scl
mcnto demogrático !ol de 3,3~;., 

Ê tndtspeusável, sobremaneira, 11CÍO afastar o social do capital. 
Este, sem aquele, é o contributo mnls decisivo pa.ra. a exploração 
do homem pelo seu semelhante. 

M.Ltér!a multo discutida, demagogicamente explorada no pns
snclo, nece.ssldnde sempre presente nos Capitulas da. história bra
~ilnlra. não pode ttcar à espera. de uma dcclsiio sempre a.clladu. 
A npllcaçüo do Estatuto du Terra, u níveis rents c ndequndos, pos
slbllltnrú a que se dê Clm n uma. lnrgn parcela. do dramn da vida 
rural nordestina. Dissipemos. de umn vez por todas, as terras 
dadas de mcln que crinm, com os meelros, umn classe dr desn
rortunndos. Anote-se que umn pesquisa dC!ienvolvlda pela SUDENE 
demonstrou que lnvrndores lu\ qm• pagam juros por arrendamen
to -- que vnl'lnm de 100 n :wo~: .. Enco.uec:cm, na rtnul, o produto: 
:mgam o Jnllor elo bravo nordestino; eliminam u, jà de ol'l~~em 
hl.~nrlclcntP, podt'l' nqni~IUvo do povü. 

Em !rente de tudo ls.~o. o a~ravantc de que é o comprador 
quem vai dltnr o preço do produto. 

O Crédito Rural aqui surge como decisiva c tarte instrumento 
D. consecução dessa sempre protelada Revisão Fundlârla e como 
melo para atenuar os desníveis sociais c regionais. 

De nada adiantará porém, estabelecer linha de crédito se ao 
agricultor não tal levado o esclarecimento dos beneficio que ele 
traz. A AMPLA ASSIST~NCIA é um Imperativo de sustentação de 
toda política agrária, 

Em sua recente edição de 15 de mato, o "Correto da Bahia", 
órgão de Imprensa jovem e dinâmico, suficientemente capaz de 
acompanhar o dinamismo que experimenta o Estado, e detectar 
os seus problemas, transmite-nos essa preocupação ao !azer di
vulgar uma pesquisa e!ctuada. pela CEPLAC. Por aí: 

"40% dos produtores rurais e seus !amlllares da região 
do cacau são analtabetos e não dispõem de outra cultura 
de subslstCncla, além da mandioca. A posse e domínio da 
terra não têm titulação, registro ou carecem de outras 
providências legais. Desconhecem os benefícios da assis
tência técnica ou creditic1a e suas ramíUas estão em 
nível de vida abaixo dos padrões toleráveis, concorrendo 
com uma alta faixa de mortalidade !nfant!!." 

E mais. Por !alta de tratos culturais, aí são encontradiças 
âreas com baixa produtividade de cacau, variando de 16 a 20 ar
robas por hectare. Sabendo-se que cada hectare pode produzir 
mais de 100 arrobas, !lca à cvldéncln o prejuízo que tem sofrido 
a pátria. 

Esta totogra!la, Senhor Presidente, é da região mais rica da 
Bahla, uma das mais representativas do Brasil-rural. O produto 
daí retirado - o cacau - possibilita a Bahia manter invejâvel 
índice de exportação, atenuando o Balanço de Pagamento do Pais. 

Abstraídos de qualquer outra análise, permitindo lançar a 
indagação: se esta ê n posição do Sul do Estado, que detém o 
pr!v!!ég!o de produzir o cobiçado fruto, que se d!zet do Nordeste? 

Mais urna vez, e urna vez mais, ficamos com a dúvida: por 
que se Investir em áreas outras visando no cultivo do cacau, em 
detrimento do agricultor da Bahia, quando otlclalmente se com
prova que as próprias terras baianas podem elevar o Brasil à 
condição de exportador-mór do produto em todo o mundc? 

Com a assistência ao homem do campo, com a desburocrati
zação do crédito rural, alinda à sua democratização, estamos se
guros de que este tlm tende a ser atlnJ;ido. 

Não nos descuremos, porêm, das Condições de Vida do homem 
do campo, Segundo a mesma pesquisa da CEPLAC, e para tlcar
mos neste só exemplo, 70% dos pequenos produtores da Região 
Sul da Bahla, onde se processou o estudo, residem nas proprie
dades sem o mínimo padrão habitacional. 

Neste particular, o Banco Nacional da Habitação nós dá, prova 
de que o Governo do Presidente Figueiredo não permitirá a con
tinuidade do tormentoso problema.. eis que jó. cuida de traçar 
Unhas de !lnanclamento para a construção de casas desttnada.s 
ao trabalhador rural. 

Assim sendo, e em assim proceder, a um só tempo também 
se minimiza o êxodo, a migração, tão !reqüente entre os nor
destinos. Retirado seu direito de ao menos optar, vez que sua 
terra nada lhe proporciona, só se lhe abre o caminho de buscar 
uma nova vldn, noutro local. Como diria em editorial a. "Revista 
Nacional", de n,0 16: 

· "Jâ que o crédito rural não pode favorecer ao desenvolvi
mento da pequena agricultura, que, pelo menos, sirva, de 
algum modo, ao trabalhador rural, .rixando-o à terra e 
evitando que ele tuja para os grandes centros, onde con
tribui para aumentar o número de barracos das !aveias." 

E aqui, neste Planalto, centro das decÚiões do Brasll, temos 
a comprovação do mal que engendro. o fluxo migratório. Pela 
palavra do ex-Governador do Distrito Federal, "no inicio de 1078 
a popu!açiio de Bras!!!n chegou a l m!!hão de habitantes - o 
dobro que seus planejadores haviam previsto para o final deste 
século", Neste mesmo "encarte", "Revista Vejo.", esclareceu que 
"no período de 1974 n 1978 toram construídas 23.374 unidades 
habltaclonnls, a malar parte delas destinadas à. população com 
renda entre um c cinco salt\rlos mini mos." 

Na solução de um problemu, o .surgimento de tnntos outros. 
Do estimulo, tnlvez, à. mlgrnçüo, pelo ncr.no de novas perspectlvns 
de vida, il dcmllnda sempre crescente de serviços públicos n exigir 
mnls c mnls Investimentos do Governo, tlcn a certeza de que 
o homem nordostlno deve ser ntcndldc cm suns ort~ens. No 
campo, onde ning-uém melhor elo que ele so.bc trnbnlhn.r n terra. 

Prcst'rVL'IllOS ns cidnclcs, estlmuiL•mos .1 vldn rural. 
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De~tituido de quniquer flmdnmentaçüo é o arg,umento de que 
o flngcln da sccu Impede a consecução de uma ag,-rc.sslva polí
tica voltncln para a n~;rlcultura nordestlnnda. Todos sabem que h. 
.seca do Nordeste corre,.;pondc n ~eada do Sul. Se ns crises ali .siw 
:~uperadas, lutemos para minorar os males da estiagem. 

Noutro sentido, precisam os Estados eliminar os obstáculos 
que criam para que se opere n divisão de terras aos que vivem 
nn lnvoura. 1!: triste saber-se que tel'rn há que são vendidas pelo 
Poder Público sem que os posseiros - de logo escorraçados -
recebam uma mínima lndenlznçúo justa pnrn o que plantou ou 
construiu. A preferência na aquisição, hoje sonegada, devc-se-lhc5 
.ser reconhecida. 

Afinal, utilizando-nos dn experiência do empresariado nor
destino aqui colocamos algumas das proposições !citas pelo em
presariado baiano através da Secretaria da Agricultura, no Go
verno Federal: 

Agro pecuária. 

I - Pesquisa: 

1 - Estabelecer um programa de pesquisas objetlvns com-
pntivel com a rcntabilldndc do sctor, com n tinnltdade prccípua 
de melhorar os nivels de produtividade existentes. 

II - .Assistência Técnica: 

1 - Intensiflcnr o programa de transferência de tecnologia, 
.sob o. coordenação, supervisão e avaliação da EMBRATER, através 
dns entidades componentes do SIBRATER, objctlvnndo: 

ll) melhoria dns pastagens; 
b t manejo do reb::mho; e 

c) !ntenslficação do plano da sanidade animal. 

III - Crédito Rural: 

I - Uniformização do crédito rural, evitando a prollteraçâo 
<le Unhas de crédito paralelas, multas das quais desconhecidas dru: 
pecuarlstas, especialmente o pequeno prOdutor; 

2 - Crédito especial pnra transferência de tecnologia. sob a 
coordenação e supervisão da EMBRATER, n exemplo da que vem 
ocorrendo com o PROPEC. !Inseminação nrtltlclal, silagem, fenação 
e combate sistemático às doenças incidentes na àren, especial
mente as carências 1: 

3 - Revisão dos limites de valor de financiamento de repro
dutores de alta linhagem, de modo a adequar esses mesmos limi
tes o. condições reais e estimulantes; e 

4 - Estimulo no desenvolvimento da criação de pecuária de 
pequeno porte I caprino, ovino, suinocultura), com o estabeleci
rnento de Unhas de crédito especificas. 

IV - Comercialização: 

1 - Estimulo absolutamente prioritário para o estabelecimen
to de trigoritlcos e laticinlos, com financiamento a longo praza 
e/ou a tunda pe1dido aos produtores devidamente organizados cm 
-cooperativas; 

2 - Estabelecimento de estimulo à produção de carne de 
Dlelhor qualidade, fixando melhor preço para o novilho precoce; 

3 - Adoção de medidas que reduzam o número de Interme
diários na comercialização do gado de corte; 

4 - Estimulo Igualmente prioritário ao estabelecimento de 
-cooperativas, instalações de postos de recebimento, distribuição e 
resfriamento do leite, bem assim, de centrais de distribuição de 
leite ln natura ao consumidor nn.s grandCfl concentrações popu-
lnclonnls; c ' 

S - Eliminação Imediata do crédito de leite-cota pnrn o Nor
te c Nordeste. 

V - Industrlallznçiio: 
1 - Incentivo ll Implantação de tábrlcas de rações e con

centr:tdos, com a utillznçiio preferentemente de produtos regio
nais ainda nõ.o convenientemente explorados, n exemplo da ma
mono. desintoxicada, como fonte de protcinns e da mandioca, como 
tntor energético. 

Rerlorcstamento 

Ante o sempre mnnttcstndo Interesse por parte dos mais altos 
~scnlõcs governamentais do Pais cm promover c dlnnmtznr o desen
volvimento da Nordeste com vista iL redução dos dcsnlvels compa
rativos com n Reglõ.o Centro-Sul do Brnsll, c consldcrnnda~se 
tnmbém a nmpln dlsponibllldndc de terras no Nordeste de custos 
reduzidos c com condições nmplnmentc favoráveis n projetas de 
rerlorcstnmcntos: 

con::ldei·ando-se o intere!i~e J.":OVcrnanwnt.al e111 promover, 
t•m lnrga escala, 11111 pru~r:una cncr~étlco aitcmnt.ivo, Jnccntlvnn
dG o reflorestamento com cucnlíptos como rantP ele matéria-prima 
para futura produção de metanol; 

- considerando-se que as culturas de :;ubsl!:iténcln. do Nor
deste seriam altamente beneficiadas com a adoçào de uma poli
tica priorltó.ria de reflorestamento local cm virtude do IBDI<,, 
condicionar a aprovação de novos projetas ao simultâneo plantio 
de lavouras em grãos, propõe-se: 

1 - Que a Governo Federal, através do IBDF - Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal determine que projetas 
de reflorestamento fechados tArt. 18 - Decreto n.o 1.376 de 
12-12-741 possam ser Implantados apenas na Região Nordestina; 

2 - Que tais projetas, após atendidas as exigências básicas 
prescritas sejam aprovados Independente do orçamento anual p()lo 
CDE; 

3 - Que da falta de recursos oriundos do FISET - Fundo 
Comum, para Implantação de novos projetas de reflorestamento se 
estipule um percentual mínimo, nunca Inferior a 50 por cento para 
aplicação exclusivamente cm projetas a serem Instalados no Nor
dl:'ste. 

Sisai 

Vcrltlca-se crescimento nn demanda mundial por fios ngrfco
la.s e elevação dos preços dos produtos sintéticos de forma Irrever
sível, ra.tos que favorecem dlretamente a posição das fibras duras 
naturais no mercado Internacional, principalmente, a tlbrn de sisai. 

O Brns!l é hoje o principal produtor e também a maior mnnu
rnturador de fibras de sisai, apresentando excelentes vantagens 
comparativas frente seus concorrentes qucpor problemas cli
mãtlcos e sócio-politico vêm decllnando em suas posições. 

Sugerimos as seguintes medidas para o melhoramento da la
voura sisaleira na Bahla já que os selares Industrial c comercial 
exportadores encontram-se cm condições de corresponder 1 cres-
cimento da cultura: . 

1,0 1 Que seja permitido pelo Banco Central do Brasil o redes
conto especial dos titulas operados sob o Decreto-lei n.o 413 para 
a fibra de sisai jã que se trata de uma cultura. de produção cons
tante e a f:rixn de comercialização ngricola simples não atende às 
necessidades da setor; 

2.0 1 Que seja acatado pelo Banco Central do Brasil o redes
conto especial dos empréstimos sob adiantamento do câmbio paru 
o produto: 

3.' I Que seja estendida no sisai Unha de crédito pnrn o 
plantio e renovação dos campos de sisai, com custos accessiveiB 
tomando-se em conta o cálculo de despesa atualizada; 

4.0 1 Que seja autorizada n Unha de crédito especial de baixo 
custo e longo prazo para aquisição de equipamentos para moderni
zação do processo de extrnção de fibra, principal problema da la
voura; 

5.0 1 Desenvolvimento de um programa especial de assistência 
técnica e extensão rural, especifica para o produto, objctivando 
transferir Informações e tecnologia aos produtores; 

6.0 J Incremento de slsterrias energéticos e rodoviários rurais; 

7.0 J Organização de cooperativa de produtores c tortalccl
mento das já existentes; 

8,0 1 Zoneamento das áreas de cultura técnicas e método.s de 
cultivos após programa especial de pesqutsa's, visando n equacionar 
o problema da lavoura; 

9,0
) Fomento no descobrimento de novas uttllznçõf"s indus

triais para o sl.sal a exemplo dos produtos cortlcóides t· cdulose: 

I0.0 1 Incentivo ll ampliação das Industrias de tios nsricolns e 
apoio à estruturação de redes de comercialização no exterior. 

Mamonn. 
Sem embargo do Estado da Bahla ser o maior produtor de 

mnmona da Pais, é de considerar-se ainda baixo o lndlce da pro
dutividade se comparada com o de outras áreas. 

Na Bahin, obtém-se 840 quilos por hectare que se poderiam 
C'levnr pnrn 1.500 quilos, se introduzidD.S novas e modernas tócnlcns 
já conhecidas c testadas, n exemplo do que jó. ocorre ri'' ::.:it..: Paulo 
c Pnraná, apesar desses Estados estarem grndntlvamcntc,mnrglnn
llznndo n cultura da mnmonn, ao substitui-ln por outrns mnis ren
táveis. 

A introdução de umn nova c moderna tccnolo~ott.\ p01i1: vpcrnr
se através dn EMBR.APA e EMBRATER. 

Doutro. parte, surs:crc-se que sejn lmplnntndo um pn•~-:rnma 
estimulador r:! c nmplo uso de torta dcslntoxtcadn clt• mn monn nu 
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!·; :·,·r:tJ!ll!'lid:t \'t'l tambt·m quP o 13ancu d11 Br.t:~JJ pu:>.':i;l clt-.~t.in;u 
rt:e\lr~u .. : tk cu:.l~.·io agricolit ii~ inklallVa:'. plont•lf:!:i lliJ pla11Uu dl' 
!ll:tlll!Jil:t ;;obz·,·tudo na rrgl;'tu du ;dL•m Si'w Francisco. 

Nl'.':i.'it' ponto, do]<.; outro.~ aspectos tt~rlam ainda n conshlt•rar: 

a I qtlt' a st•nwlhançn do ocorrido nn Ct'ntro-Sul quanclo St• 

e.stt·n~lt•J't.•m os mt·smos bt'lleficlos ele fei.JÜo e milho para o ah;ud<'LO. 
justlllc:l-se plt•namenle aqui no Nordeste, que t;:iJ,o:, !JJ'Iwficlo."i !->e
jam t•.o.;tc:ndidos também :i. mnmona; 

. h_) ni'Lo se clt·VP pe1·der rle vista a imperiosa neeessidaclt: pnra 
flxa<;ao dt• llrt•t:os mmimos rt:al :10 produtor para que este se sinta 
t!stlmuincio no cultivo ctn mamonn. 

Acresc;n-sc ai nela o problema energético no qu;~.l vi!-se a mamo
na como uma das fontes alternativas de energia, como ~ubstltuto 
do diesel, utilizada, isoladamente ou aditada ao etanol. Pelo que se 
sugc1·~ a lntenslf!:nçflo de pesquisa, ncst;~. dircçüo, par;~. efeito de 
flxaçao das soluçocs mal~ económicas c mais rápidas. 

Finalmente. deve-se levar cm conta que a mamona face ii 
alta vcrtip,inosa do petróleo tem ~nnho c recuperado mercados, 
fato que dctcrmlnarfl o crescimento do consumo se d& a taxas mais 
elevadas que a 'i normais, sendo que hoje, a mnmona representa n;~. 
pauta de exportação do Brasil. que tem a liderança do merc;~.do 
lnternacionnl, 130 milhões de dólares. 

Dendô 

Sugere-se seja estruturado um programa estimulador de agro· 
lndú.stl'!a de denclê, com ênfase especial na produção de: 

al margarina: 

bl óleo comestivel; 

cl óleo lubritlcnnte. 

I!: de salientar-se que além da disponibilidade de áreas ecoló
r::Icns 1solo. clima, ctc.1 na Bahia, trata-se de uma lavoura per
manente e que, por Isso mesmo, contribui signltlcatlvamente para 
a fixação do Homem a Terra. 

Adema!s, é a espécie botânica pi'Odutora de óleo de maior 
rendimento por llectnrc, ou seja, 6 toneladas/ano, considerando o 
óleo da polpa e palmlse. Nenhuma outra eloeglnosa das cultiva-

das tem tão elevado indice de produtividade por área cultivada. 

Café 

O inqucstionlivel êxito do programa de cafeicultura, na Bahla, 
~stâ a merecer que lhe sejam asseguradas as condições lndtspensâ
vets U sua plena contlnuidndc c ao incremento de produção, 

Assim, impõem-se n. melhoria das condições de crédito e finan
ciamento, paralelo com malares estimulas no programa de café 
na Bahia, visando não só atendimento do merenda Norte-Nordeste, 
bem coma a própria manutenção dos estoques brasileiros ampln
r.lcnte prejudicados com subseqücntes oscilações pel;~.s repetidas 
crises, decorrrntes de geadas, n;~.s regiões, tradicionalmente produ
toras ciC' cnté: Minas Gerais. São Paulo e Paraná. 

Piscicultur-a 

Sugere-se, nlllda, que seja desenvolvido um nmplo programa ele 
piscicultura, na Bahla, sobretudo nas âguas Interiores, com espe
cial i.onr 1se no lngo de Sobradinho, cujos resultados dessa atlvJdade, 
:· .• 1da ' .11' a nivL•l artesanal, têm sido animadores. 

A truturnçüo de tal programa contrlbnlria ni'lo só para clc-
vaçüo clu nivrl ele vida pessoal da populaçf\6 como também n tunrla 
~~amo L!IDI' Indutai' de nllmentar,üo alternativa a custo n1nls baixo. 

Pa. 1 !llt'lhor L>xito elo prop,mma, su~ere-sr que sejam estrutu~ 
meias :1, JJOSsibllldades ela l'ormaçi'lo dr Colànias ou Cooperativas dr 
r•'.'iC~H! l'f'S t' " ':ti'OdUÇÜO cit• técnicas !110dl'l'l1:1.S quer pnra ól crla
~·úo, {j11. r pal'il a captu!'a dos pescados, bem como n sua comcrcla
ll7.nçúo 

I•rojeto lrccê 

S1 ·n·~sl' que o Projeto vt•n11a 11 ser definitivamente implc
nwnt: ·. a t!m de possibilitar que a Bahla se transfonne no ~ran-
dt• Pl'l :'_fll' clt• fl'i.liw a que está fadado a ser, contribuindo para 
o bar;: ,\Jilt'llto do produto, dado que se colocarl:t. como principal 
abustt'L:t•dor elo mercado lntemo. 

CrCdlto Uural hern dlstrlbuido 

a 1 u Banco Ct~ntml elo Brasil eleve expedir nOI'ma g-eral pa1·a 
q1w u.'> bancos da rede privada apliqm•m em crédito as ts•·: ela 
mt;dla lias posições liquidas dos .~eus dt•pósllos no mesmo Es
tado o!Hlt• fOI't'lll captados os dl•pósltos; 

hl .. \ lliJlll!l'.w d1' (jllt' c!l-knnin:Hlu b:uu:ro IJ(I/' !nl'l';t C'll!lVt·

nú·ncLt llt'f\UI'Iar r1u por qllt',':itHu ac!mlnlstr;tliv;t 11Ú11 queira aplicar 
•·m r.n:clilu rur:tl na n.·~-:iao onc!t· 11 ch.-ptL'>l!O for c:;tptadu, deve ck 
iJill' a disposkao do Bunc~o Gl:Jttr;tl qut· :1.-; n·pa,o.;.-;ará ~~ outro~ IJ;,tn
f'tJS qtll' rpH·ir<~m apltc:tr na regl;'to. atendendo i1:; prioridade:. de 
r·adn E-;taclo !'Jonlt-st!nn; 

l't O prineiplo C.e <tplir:ar t•m crédito rural no mesmo Estado 
t•m QIIL' ÍOI't:lll captndo~ OS cJcpo':iltos di:Vl' I'C~ti'JngJI'•.St' a l'C~J:io 
norde.~tina de tal !DI'ma a JWrmlt.ir a tr.lnsft'l'l>ncla de recurso . ., 
das áreas mal.., dcsrnvolv\cla:-; pnra a:-; menos clcsenvolvidas. mas 
nunca o Jnvt•r.·w: 

dl Estabcll·c:t·r--~· q11P os prof,:'ramas de financiamentO elo Ban
co Central a nivt•l ll:l''lonal. tenham as suas dotncõí•s de recurso.-; 
definidas por E:-;taclu da Federação. ouvidos Ministério d;~. Agricul
tura e da Fazenda. os quais deverão, por sua vez. ouvir as Secre
tarias de Agricultura eles Estados. 

E!ilimulo ao Cooperati\'ismo 

al permitir que até 5Q•,; tcJnqücntn por cento1 do Imposto de 
Renda devido pelas operações com não ;~.ssoclados seja utlllzadt1 
na subscrição e ln tcgrallzaçüo de cotas~ partes de cnpl tal; 

bl permitir que percentual expressivo dos Incentivos fiscais 
decorrentes do Decreto~lci n.0 157, de 10 de fevereiro de 1967, possa 
reverter em beneficio do Fundo Nacional de Crédito, exclusiva
mente .sob a forma de participação no Capital das Cooperativas 
sediadas no Norte c Nordeste; 

cl financiar nos produtores a lntegrallzação de cotas-partes de 
capital d;~.s Cooperativas, a taxas de juros de soc,; 1c!nqüenta por 
cento I lnfcrloi'CS as fixadas pelo Conselho Monetário Nacional parn 
as operações de custeio agropecuã.rlo: 

di estimular as opernções de repasse aos mini. pequenos e 
médios produtores, estabelecendo diferenciais seletivas entre a 
taxa cobrada no associado e a devida pela cooperativa. 

Esses diferenciais \'lsarlam permitir o ressarcimento dos custos 
de assistência técnica e ttscallzação, bem como a cobertura do:. 
riscos: 

c 1 dispensar a exclgência do av;~.l dos Direitos das Coopew
tl v as nas operações de repasse. 

Partindo da base real da escassez de terras férteis no Nordeste. 
a linha nortcadora da política ;~.gricola regional deve ser a de con
centrar cm algumas ã1·eas a Pl'odução de bens de alta densidade 
comercial. Deve-se estimul;~.r a utlllz;~.ção das terr;~.s melhores pnru. 
os cultivos rurais l'entá.vels de forma a maximizar o valor da pro
dução c a produtividadE: por unidade de ãrca. 

Dinamizar os sel'viços de pesquisas rele base c aplicada!, pro
moção, experimentação c extensão rural. a fim de que órgãos de 
atuação regional, a exemplo da EMBRAPA e da EMBRATER. exer
çam Importância crescente na produção e difusão de tecn'ologia, 
em alto grau, de adequação il. região, através de aberturn maciça 
ele postos de extensão rul'al que coloquem a região na média. do 
relação t posto de extensão rural/número de município~ do resto 
do Pais. · 

Note-se que essa tecnologia nunca poderá ser ln1portnda, pois 
com a nossa posição gcogrliflca que nos contere n condição de 
malar pais tropical do mundo - c sem outros parceiros ricos na 
iL1·ea - tem-se que se consclentlznr cta necessidade de investir 
nesse pro~rama com vistas ;~.o objetlvo de melhorar a produtivi
dade por hectare. 

Fomm estas ns ~1\l~c.stõcs nprescntndas pelo empresariado do 
meu Estado. Endosso-as, pOl' sua tcmpcstlvlcladc c pelo conheci
mento qllc den10nstr.1111 de nossas necessidades. 

A estns sugestões h:lo de se juntnr outrn's dos demais EstadO$ 
nordestinos. 

Tanto para nós da Ballln quanto para os nordestinos L'lll geraL 
é da maior Importância o exame da sltunçüo runcUúria da rc~illn. 
~: p1·cmcntc uma ;1çüo conju~acla do Governo Federal c dos Uo
VC'rnos estndunls l' municipais para reg:ularlz;~.r os titulas de p1·o~ 
Pl'iedade. a g:arantln dos posseiros e melhor aproveitamento du.~ 
Úl'eus a~rlcultúveis. 

Vl>-SL' com sntl'ifaçáo n prcocupnçüo do Governo Federal CIJill 

o pro~mma dt• il'l'igaçúo. A prova cstú nn lei I'Ccentementc ap1·o~ 
vada pclns duas Casas elo Congresso, ele origem governamental. 

A Jrri~açilo estú nn dependl•ncla exclusiva dr uma decisão 
politica. 

O norclt•stlno jú vé com clcscontinnça o anúncio de certo;-; 
prog1·anH1s. As boas intt•nções devem .~el' SCitUiclns de colocnçüo dt· 
verbas nt•ces:>nrias 1111.'\ }Jt'OJ~I'amas Ol\'nmcntãrios parn a rcgiüo. 

Süo tantas ns nnssas m•ccssldncles que multns nüo toram lt'
vantndns lll'ste pt·onunclnnwnto. 
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Aqui Ucn, entretanto, mais este apelo cm favor da Nordeste. 
Tudo Isso, senhor Presidente, Senhores Senadores, para que 

possamos, a uma só voz, com convicção de umn afirmativa, dizer: 
somos um só povo, um só idenl, um só Pnls. 

O Brasil é desenvolvido em sua ngrlculturn, Irmãmente vlv~
mos, porque fraternalmente nos completamos! 

O SR. PRESIDENTE !Nilo Coelh.ol -Tem a palavra o nobre 
Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO ~IONTORO IMDB - SPI - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, trazemos na conhecimento do Senado as conclu
sões dn "Comissão Partldl\rla do MDB para o estudo dn legislação 
sindical e trabalhista". 

Essas conclusões aprovadas em reunião realizada ontem na 
Sala das Comissões do Congresso reterem-se ao projeto do Exe
cutivo sobre a CLT e são do seguinte teor: 

1. O projeto politico governamental em curso guarda a Inspi
ração de servir nos Interesses de uma minoria, mantendo a mar
glnallzação do povo, a tutela e o controle dos movimentos sociais 
que buscam defender o Interesse das maiorias. Em razão de suas 
Inspirações, é dúbio c contraditório. Sem entrar aqui na sua aná
lise, estó. evidente que. no plano Institucional, tica a meto passo, 
pretendendo compatibilizar o impossivel: autoritarismo com de
mocracia. 

2. No plano social, na sua postura em face dos movimentos 
sociais, sobretudo das trabalhadores, n característica continua sen
do o totalitarismo: manutenção, na substância, da estrutura sin
dical corporativa e fascista, herdada do Estado Novo, do cercea
mento do direito de greve e preservação da. instabilldnde no em
prego. 

3. E aqui cabe outra denúncia. Em face do crescimento dos 
movimentos sociais dos trabalhadores, e diante do clamor nacional 
contra a permanência de uma legislação sindical de Inspiração 
totalltãrla, que !az o Governo? Assume uma atitude de desrespeito 
para com o Congresso Nacional, para com a classe trabalhador!!., 
paar com a Nação. Sim, porque anuncia aos quatro ventos uma re
formulação da legislação trabalhista e sindical e faz com que o 
Ministro do Trabalho entregue, na Comissão de Trabalho e Legis
lação Social da Cã.mara dos Deputados, o quê? Uma mensagem do 
Executivo, encaminhando um projeto de lei de atualização da CLT? 
Não. Apenas um documento, sem assinatura, que por Isso mesmo 
não pode ser tida com'l tal. Não se tem garantia de que representa 
etc o ponto de vista oticlal da atunl Governa. E tanto Isto é ver
dade, que o mesmo Ministro do Trabalho, como se noticia. prc~ 
tende nomear outra comissão "para discutir um projeto de CLT 
mais avançado do que o enviado lslc) no Congresso". nsto Ê, 
n.• 129, pl\g. 17.1 

4. Esta Comissão tem recolhido manltestações partirias de 
vários setores do movimento sindical operário, de que as lutas dos 
trabalhadores se encaminham, neste momento, para a conquista 
da liberdade slndlcal,·da contratação coletlva do trabalho, do direi
to de greve, em slntese, de um Código do Trabalho, que dettna os 
direitos básicos dos trabalhadores e garanta a autonomia e a liber
dade de suas lutas. 

5. Nessa perspectiva, esta Comissão entende que o seu traba
lho deve-se encaminhar em dois planos: primeiramente, Inserir-se 
numa nção pedagógica, de educação popular, de consclcntlzação, 
com vistas a contribuir para a luta dos trabalhadores das cidades 
c do campo, pela conquista da liberdade sindical. 

6. Nesse rumo, rtaborou e apresenta para debate, antepro
jeto de Emenda Constitucional, a partir do qual pode-se suscitar 
a discussão, em pro!undtdadc, de todos os temas ligados à liber
dade sindical. E jl\ programou, no mesmo rumo de contribuição ao 
debate, elaborar e divulgar um anteprojcto de Código do Trabalho. 

7. Noutro plano, e para o periodo de transição que lró. até a 
conquista da liberdade sindical c da utilização plena e generali
zada da convenção coletlva, como Instrumento que, juridicamente, 
dá. origem aos direitos dos trabalhadores, esta Comissão trnbn
lharó. no sentido de oferecer projetas de lei que atendam a reivin
dicações especiricn.s e mais prementes dos trabalhadores. Não se 
põe, pois, a tarefa de elaborar um projeto alternativo de uma nova 
CLT, senão o de propor alterações em seus dispositivos, na medida 
cm que !orem sendo explicitadas c reivindicadas pelos trabalha
dores, em seus encontros c congressos. 

8. Esta a orientação que acredita estar em consonàncln com 
a posição ntual dos movimentos sociais dos trabalhadores, com os 
qunis pretende continuar a manter, a aprofundar c a ampliar os 
cantatas e Ugnções. 

Brasllln, 21 de Junho de 197D. - Senador Roberto Snturnlno, 
Presidente - Deputado Edgnrd Amorim, Relatar. 

O Slt, PRESIDI~NTE !Nilo Coelho! - O Sr. Senador Franco 
Montara enviou /t Mc:in projeto de lei que, de acordo com o dls-

posto no nrt. 259 do Regimento Interno, será !Ido na Hora do 
Expediente da próxima Sessão. 

O SR, PRESIDENTE !Nilo Coelho i - Nn presente Sessão ter
minou o prazo pnrn. apresentação de cmendns ao Projeto de Re~ 
solução n.o 34, de 1070, do Senador Frnnco Montare, Que assegura 
às cnttductes de clussc o direito de se pronunciarem sobre propo~ 
slções cm andamento no Senado c dlscipllnn esse direito. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria 

seró. despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Dlrctora. 
O SR, PRESIDENTE !Nilo Coelho i - Nndu mnls havendo que 

tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando para a próxima 
a seguinte • 

ORDE~1 DO DIA 
-l-

Votação, em turno única, do Requerimento n.O 184, de 1979, 
do Senador Ló.zaro Bnrboza, solicitando o desnrqulvamento do Pro
jeto de Lei do Senado n.o 164, de 1978, de sua autoria, que ncres
centn allnen ao nrt. 2.0 do Decreto-lei n.0 869, de 12 de setembro 
de 1969, que ''dispõe sobre a Inclusão da Educação Moral e Civlcn, 
como disciplina obrlgntórln, nos sistemas de ensino no País, e dá 
outras providências". 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 188, de 1979, do 

Senador Helvídlo Nunes, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo sob o titulo "José Luiz Bntlsta", de au
toria do Professor Eugênio Gudtn, publicado no Jornal O Globo, do 
dia 7 de junho de 1979. 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento n~.0 193, de 1979, do 

Senador Agenor Maria, solicitando a transcrlçao, nos Anais do 
Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da Marinha, Alml
rnntc-de~Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, por oca
sião do anlversl\rlo da Batalha do Rlnchuelo. 

-4-
Discussão, em turno único I aprcclnção pnlimlnar da consti

tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Internal, do 
Projeto de Lei da Cãmara n.• 88, de 1978 ln.• 3.443, de 1977, nl 
Casa de ortgeml, que determina consulta plcblscltãrla às popula
ções da área amazônica do Estada de Galãs a respeito dn criação 
do Estado do Tocantins, tendo 

PARECER, sob n.• 265, de 1979, dn Comissão: 
- de Constituição e Ju5tiça, pela Inconstitucionalidade, com 

voto vencida, em separado, do Senador Franco Montara. 

-5-
Discussão, em segundo tu::no. do Projeto de Lei da Cii.mara 

n,o 27, de 1979 ln.• 4. 701/78, na Casa de origem i, de autoria do 
Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação de cargo:;; 
na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pinui, e dá outras 
provldcnclns, tendo . 

PARECERES FAVORAVEIS, sob números 304 c 305, de 1979, das 
Comissões 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finançali. 

-6-
Discussão, em primeiro turno C nprecln~ào preliminar da cons

titucionalidade, nos termos do art. 290 do Regimento Internal, 
do Projeto de Lei do Senado n.O 64, de 1970, do Senador Franco 
Montara, que altera o I 2.0 do art. 67 dn Lei n.• 3. 807, de 26 de 
agosto de 1960 ILel Orgânica da Previdência Soclnll modl!lcnda 
pelo art. 17 do Decreto-lei n.O 06, de 21 de novembro de 1066 -
determina. que os benetlcios concedidos pelo INPS serão reajus
tados na base do reajustamento do salário minlrno, tendo 

PARECER, sob n.O 221, de 107D, dn Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela lnconstituclonaUdade, com 

voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tnncredo Neves, Hugo 
Ramos c Ló.znro Bnrboza.. _,_ 

Discussão, cm primeiro turno I aprec!nçõo prcllminnr da cons~ 
tttuclonnlldnde, nos termos do nrt. 206 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n.O 80, de 1970, do Senador Cunh.a Uma, 
que nltcrn os nrts. 15, caput, e 16 do Decreto-lei n.0 1.642, de 7 de 
dezembro de 1D78, tendo 

PARECER, sob n.0 238, de 1D7D, da Comlssüo: 
- de Constitulçiw e Justiçu., pela inconstltuclonulldndc, com 

voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro e Ló.znro 
Barbozu. 

O Slt. t•nr~SJDgNTB I Nilo Coelho I -Está cnccl'l'ndn a sessão. 
1 Lcvanta-Bt: a scs.~úo eis 18 horas c 25 ml1mtus.J 
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O Slt. I)ltESIDENTI~ !Nilo Coelho 1 - Está encerrada u sessão. 

r Levanta-se a sessrio às 18 horas c 25 minutos. i 

DISCI'RSO PRONUNCI;IDO PELO SR, LEITE CHAVES 
NA SESSAO DE 22-6-79 E QUE, ENTREGUE A REVIS;!CJ 
DO ORADOEl, SEIUA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SI!. LEITE C liA VES 1 MDB - PI!. Para discutir o projc~o. 1 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta matéria é de discussão aberta em nosso Partido, c por 
cs;n forma os nossos diversos companheiros estão emitindo opl
nloes nos seus mais variados aspectos. 

Essa CODEBAR é umn espécie de NOVACAP. Ela se asseme
lha, cm flnalldadr., a e~.sa rlrma !eitn para construir c dcfl!1ir 
nrqultetonlcnmcnte Brasllla. A sua !Jnalldadc, por conseguinte, é 
conduzir organizadamente, urbanlstlcamentf:, o núcleo que haverá 
de dnr suporte humano n esse grande empreendimento da 
ALBRAS c ALUN'ORTE, resultante de uma associação de capitais 
brasileiros e japoneses. 

N:lS' há dúvida que o projeto é de ~randc lmport:incla nacio
nal. Nos somos lm~ortndores seculorcs de alumínio, quando de
temos, naquela rcglao, reservas valiosas. Os nossos potenciais vão 
de 15 a :!O'·; das reservas mundiais. t: justo, por conseguinte, que 
o Go~erno tome essa iniciativa. de disciplinar a formação, a orl
entaçao e o crescimento da nucleo. O munlciplo nüo dispõe de 
meios para isso: e ninguém o teria. Além do mais, tem-se vl~;to 
q~e ao longo ~ns grandes hldrelétrlcas nacionais, determinados 
nucleos, que tem Inicialmente a cxpectãncla de tl·nn.sltorledade 
se_ tornam núcleos de carâter permanente. E como as rundaçõe~ 
nao !oram feitas de maneira definitiva, os problemas se acumu
lam, também, em carâter permanente. 

Aqui em B1·asilla mesmo, temos um P.Xcmplo. O Núcleo Ban
deirante. foi feito para ser destruído logo após a !undaçào de 
Brnsilta. não recebeu maior orientação, porque ele tinha a vo
cação, a Intuição de transitoriedade; e se tornou um núcleo 
permanente. Ora, se Isso ocorre onde se tem a certeza ou motivos 
par~ certeza de não transltorledn~e. o que não dizer em uma 
regiao daquela? Uma grande regiao, em grande parte desértica 
c QUe clama pela formação dos núcleos permanentes. Ninguém 
teria mais qualificação do que o próprio Governo, c 0 !az não 
sob a forma de empresa de economia mista, mas como empresa 
pública, que é um Instrumento de eficácia, de extrema validade. 

Esse exemplo, Sr. Presidente - e este é o motivo do meu 
pronunciamento -, deveria ser seguido para metas de tamanha 
ou maior lmportáncla do que esta. E o problema da colonização 
do oeste do Pnís, através de empresas dessa natureza, tm que 0 
Governo Fede1·al se associaria a governos estaduais ou onde 0 
própl'io Governo do Pari1 ou do Amazonas se llSsociarla a outros 
governas estaduais para que grupos. organizações dessa natureza 
se !armassem com a tlnalldndc de disciplinar a colonização da 
oeste brasileiro, O Parâ c o Amazonas, por exemplo, que têm ter
ras cm extensão e qualidade, por que não se associam digamos 
com o Paraná cm determinada situação, para que nu;na deter~ 
minada área se crie uma empresa. pública, ou uma sociedade de 
cconomi:t mista para disciplinar a colonização? Esses Esta.do.s 
que tém Interesse no cultivo de suns terras c na sua exploraçã~ 
raclonallzndn, entrariam com a terra, enqua.nto os outros Estados 
que dispõem de uma mão .. de.obra desplclenda enorme, que gas~ 
tam fortunas com os bólas-!rias, tcrlnm interesse cm entrar com 
o capital. E diversos Estados podertn.m rnzer o mesmo com os 
Estados possuidores de terra., Inclusive também com a lnterre
rêncln. dn União, Poderia ser ct·Iada uma série de Organizações 
dessa na tu reza pnrn urna colonização racional do oeste brasileiro, 
c não da forma QUe se fez C' que ainda se está fazendo, primeiro 
com as criminosas S.A. que se tlzernm em Mato Grosso e, agora, 
com essas concessões Imorais, condenáveis que se estão fazendo 
no Amazonas. 

O Sr. Gabriel llermes tARENA- PAl -V. Ex." permite um 
aparte? 

O SR. LEITE CIIAVES I MDB - PR t - Com todo o prazer, 
nobre Senador, 

O Sr. Gabriel llermes !ARENA- PAI - Nobre Senador, no 
cnso da CODEBAR ainda hó. um ratar que eu gostaria de lem. 
brar a V. Ex.11 : é que n construção da vila que se está !nzendo 
c que abriga os milhares de opcrtil'ios que trnbalhnm na hldrclé
trlcn, essa vlln e esses operél.I'!Os nü.o serão dcspcrdiçndos com o 
tlnnl da construção da hldreMtl'icn; eles serão aproveitados para 
n ALUNORTE nns tndú!'ltl'ins de nlumtnn e, oportunamente, nós 
espcrnmos, de aluminlo. Tudo Isso rol multo bem pro~rnmado. 
Renlmcntc os nssocindos Jnponesc.s, Interessados nn empresa, to~ 
mnram todo c!itt• cuidado c eu louvo, pelo contnto quP tive, mal.s 
de uma Vt!Z, o l'X-Minlstro Runp;el Reis, que com todns essas 
mlnúclns se pl'cacupau, Realmente, é umn !ormn lntell~t·tllc de 
colunlznçüo <ln Amm:õnln c. sohnt.udo, numa das ún~us muls t·Jca,<,; 
do Bmsll, t~m volta, as mnls rlcns I'Cst•rvas (\t~ nlnminto do Brasil 
t' qunst> tio munclo, próxima a ~~·andt• rlw•rva dl' ft'l'l'n do:; Camjús 

e a hldrelétricn que vai ate oito milhões dt quilowatt no tinal 
El'a este o aparte que eu queria dnr a V. Ex.n. 

O SI!. LEITE CII;\VES I MDB - PR t - Agradeço a V. Ex.•, 
nobre Senador, que P. da Região, n oportunidade do aparte. E, 
realmente, ~u m~.smo ressaltei o caráter de permanCncla. deste 
núcleo. Porque, rJlgamo.c;, cm IJ11a Solteira, tez·se um f:,'l'andP 
núcleo, na suposição de que, tt!rminada a. obra, os trabalhadores 
de Jú .se deslocassem. E a coisa foi feita com e.sse aspecto de pre
CMil•dadc. E, na renlldade, a cidade preval!iccu e com grandes 
Jll'Oblt·mas, que poderiam ler ~Ido evitados se se tivesse c.s.sa preo
cupação que hoje se tem, que é a certeza de permanência. 

Entendo, por outro lado, que um País como o Brasil, de gran
des recursos em potencial, mas pobre em capital, só se realizará 
atravós da sociedade de economia mista e da empresa pública. 
F'oi a partir do surgimento desses grandes organismos que o Brasil 
se rlrmou. Então, a realidade nacional estó entre a empresa pú
blica e a empresa multlnaclonnl. porque a empresa privada é 
uma miragem; ela Jncxiste no Brasil. E, em determinados seto
res, ela até compromete a Iniciativa privada. porque são tfu> 
{trandes e tão constantes os atravessadores, os Incapazes c os In
teressados, que, cada V(:Z mais, se deve dar ênfruie à empresa 
pública. Quero, entretanto, fazer uma advertência ao Senado e 
ao Congresso Nacional. Empresas .são feitas dessa forma por de~ 
terminação de necessidades urgentes, e o Governo é obrigado a 
reallzõ.~las por não ter alternativas. E, assim, diversas empresas 
públicas e sociedades de economia mista estão te:1.do atuação no 
Brasil. umas com extremo sucesso. Mas este Governo agora, não 
sei .se por tâtlcn politica ou se por determinação de vontade, 
resolveu alienar algumas delas. Entào, empresas rentâvels, feita.c; 
desta forma. seriam deslocada para o setor privado, sob o pre
texto de que a livre Jnlclatlva merece um tratamento .salutar. 

Quero advertir o Senado que ouvi de alta autoridade do Par
tido oflclal que o motivo da venda de algunuts empresas ntl.cio
nais seria para que o Governo pudesse destn.zer-se de muitos mi
litares que estão ocupando postos nessas empresas. 

VeJnm V. Ex.U·s Sabe o Partido oficial c sabe o País que o 
MDB. corno partido defensor de minorias econõmlcas, detende a 
participação do Estado, da sociedade de economia mista e da 
empresa pública. sobretudo num país de pequenas posslbllldades 
de capital no setor p1·1vado. 

Então, este argumento, de que a !lnalidade, ou uma das ti~ 
nalidades, seria o afastamento dessas pessoas, teria o objetlvo de 
:;enslbilizar o no~so Partido. Queremos dizer, de antemão, que es
tamos advertidos para isso. Que não se venha trazer, abertamen
te ou intramuros. como se traz, este argumento, porque ele não 
tem sentido. 

Sabemos que hã homens Que saem das Forças Armadas - da 
Acronâutica, da Marinha de Guerra e do Exército - e vão servir 
em dt:terminadas empresas privadas, inclusive empresas da União. 
Mas servem honesta c condignamente. Isto não afronta absolu
tamente o Pais. Desde que multas cstf~o lã. por qual1!icaçiio. Ago
ra, usar-se este argumento, como se estâ. tent,ando usar, para 
que esta Casa ou o Pais se convença da venda com essa flnalldade, 
Isto não tem sentido. 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CEI -Permite V. Ex.a um aparte? 

O Slt. LEITE CHi\ VES 1 MDB - PRI - Com todo o prazer, 
ouço V, Ex." 

o Sr, José Llns I ARENA -CEI -Nobre Senador Leite Cho
ves, só consideraria uma colocação coma esta como uma inslnua
çõ.o malévola, porque pela sua formação QS militares são, muitos 
deles, homens de nlto gabarito, de elevada moral e que podem 
prestar grande trabalho no Pais, depois que deixam as suas lides 
l'll'O!Isslonnls. v. Ex.~ hil de convir que Insinuações gerais desta 
natureza, sem nenhuma base e sem sentido, devem ser de lme~ 
dlnto repelidas. Quanto à criação de empresas públicas, estou 
de acordo com V. Ex.n Hâ um campo cm que a empresa pública 
pode se tornar mais e!lcientc que a empresa privada. Tendo em 
vista os objetlvos e os rendimentos sociais dessas entldndL•s. O 
próprio Governo Federal tt!m procurado dlversl!lca.r os seus Ins
trumentos de açüo, cscolhendO·os adequadamente, a cndn cnso 
particular. Nos casos mais simples, os próprios organismos encnr. 
regados de Instalar determinadas obras, no caso represas hidre
létrlcas, também se encnrrc~am dr cxt•cutar os trabalhos paraJe. 
los de lnfrn-rstrutura nt•ccs:-;ó.l'la no ·"l'U própl'lo apoio no local. 
O INCRt\, multas vezrs, tem sP encnrre~;ndo dt' dar o seu nuxillo 
como nconll'eeu no caso ele Sobradlnho. Nesse cn.so, houve, pnrn 
a constl'liÇ:"\0 du rt•prcsa, ~\ llt'Cl's.sldnde dl' dl'slocnmento das po
pulnçiws, de 3 ou •I cldndt•s: t•ssns J1llptlllli..,~óe.~ fornm dt!Siocndas 
pam outms Úl't•a.'i. o· próprio INCRA st• enc!HI'í'I-(OH dt• razc1· ns 
novas ln!nt-l'Strutlll'ns c de l'l'loc~lliZ\lr ess1ui pupula~ões. No ca/\o 
tia CODfo:BAR, o Jll'tlbit•!lHl jr\ t; belll mais ampln, Sua ún•n ó multo 
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grnnde; sii.o vó.rins Instituições que serão ali cstubclccldns. A 
ln!rn-estrutura. nccessli.rln será Imensa. o npolo soclnl Us popula
ções que devem para ali se deslocar e multo grande. O Governo 
opta, então, por criar uma empresa públlcn. para gerir esse tra
balho, mas é evidente que essa empresa to.mbém sublocnró. tra
balhos n empresas prtvndns que para nll se deslocarão. Portnnt.o, 
v. Ex,l\ cm parte tem razão. Entendo que tant-o n empresa públi
ca, como a empresa mista e a empresa privada, têm. cada uma 
delas, o seu papel a desempenhar na economia, complementando
se entre si para objetivo comum do desenvolvimento nacional. 
Multo obrigado a V. Ex.• 

O SR. LEITE CHAVES I MDB - PR I - Agradeço a V. Ex.• 
E V. Ex." concorda comigo que, nos setores pioneiros, a própria 
lntcrvenção estatal é necessária. Niio há outra alternativa. 

Então, a atlvidade privada no Pais tem que ser suplementar. 
Essa tese de que o Governo só deve interferir onde a ntlvidnde 
privada não tem condição de o fazer, deve ser Invertida. A empre
sa privada é de tão pequena expres.slvidade no Pais, que deve 
ser suplementar. Tanto é que a realidade é esta: de um lado a 
estatal, da outro a multlnaclanal. A empresa privada tem que ser 
suplementar. E quero mais destacar um papel a V. Ex.n que, 
quando o americano entrou aqui no Brasil e adquiriu n maior 
parte delas com o estimula de Leis da &evolução de 64, elemen .. 
tos que venderam o.s suns próprias empresas privadas, hoje, se 
juntam para forçar a Governo, ou convencer o Governo, através 
de campanhas, de que lhes deve vender tlrmas nacionais, por 
sinal, as mais rentáveis. 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CE) - V. Ex.• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES IMDB- PR) -Pois não. 

O Sr. José Lins !ARENA - CEI - Penso de modo diferente. 
o Governo deve assumir atribuições, no campo em que o poder 
público se torna mais e!lclente ou no caso em que segurança ou 
a necessidade social se torna mais prepoderante. O que o Governo 
deve, a meu ver, é reforçar a empresa privada nacional, a con
centração de todo o poder económico na mão do poder politico 
não me parece o Ideal para uma democracia que deseja se apri
morar. 

O SR. LEITE CHAVES IMDB - PRI Não sei a que ccmo
cracla V. Ex.a se refere. Democracia. económica não é porque é 
uma democracia de concentração de renda. Então, há mais de
mocracia, quando o Estado se interfere, porque todos os brnsllel
ros, sejam mais pobres, ou menos pobres, menos educados ou 
mais educados, estão em igualdade de condição, perante elas. E 
os lucros que uma empresa dessa rcnllza são gerais, c não perten
cendo a um grupo particular. Quer dizer, democracia econômtca 
não existe, neste Pais, democracia poiitlca também não existe, 
neste Pais. Então. Sr. Presidente, este projeto haverá de merecer 
o apoio de nosso partido, e a discussão, neste caso, é cabivel, 
porque não é o aspecto em si. A finalidade desta Casa não é ape
nas aprovar, é também discutir porque a discussão - digamos 
- lança luz sobre os mais dLversos aspectos do assunto tratado. 

Por exemplo, houve aqui um fato que foi lamentável; o caso 
de Italpu. O projeto de Italpu chegou aqui num mês e no mesmo 
mês foi aprovado; não houve discussão. Fol na época da escuridão 
do regime, e ninguém ousava discutir. A:l vazes Unham que ser 
acordes. E, de uma Certa forma, determinados aspectos negativos 
poderiam ter sido corrigidos, se houvesse o debate. Não é verdade? 

Então, a grande finalidade no caso, digamos, é lançarmos luz 
sobre outros aspectos. E, nesse caso, trata-se de região perto de 
Carajás, uma das matares reservas de ferro do mundo, que foi 
objeto de tentativa de sociedade entre o Brasil e a Nlpon Steel c 
a Unlted States Steel, que depois não deu certo. Mas, aquilo será 
uma grande reserva a ser explorada pelo Brasil, dlreta ou lndl
retamente, após a realização de metas como essa, sobretudo de
pois do Pacto AmazOnico, quando sa.bemos que a dois passos dn.ll 
temos reservas admiráveis, do melhor carvão da América Latina, 
que é o carvão da Colômbia, que não tem destinação. Então, po
demos explorar Cnrnjás com o carvão colombiano, c o primeiro 
passo é este. 

Sr. Presidente, no mais, apenas exortamos o Executivo a fa
:er da CODEBAR um modelo eficiente de admlnlstraço, que sirva 
de paradigma para outras realizações dessas, no Brasil c, sobre
tudo, na Amazbnln. Legal, que está. entregue n desordenada pre
dação de grupos, que não têm outro Interesse o. não ser tirar 
resultado o mais imediato passivei, das suas lnvcstldns. Multo 
obrigado a V. Ex.• !Multo bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOURIVAL 
BAPTISTA NA SESS,!O DE 7-6-79. E Qt'E SE REPUBLICA 
POR HAVER SAlDO COM INCORRC.ÇuES NO DCN -· 
SEÇAO II- DE 8-6-79. 

O Slt. LOURIVAL BAPTISTA I ARENA- SE. Pronuncia o se· 
gulnte discurso. Sem revisão do arador.l - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A FUNARTE lançou os primeiros volumes da coleção A Arte 
Brnsllelra Contemporô.nen, Iniciativa de larga significação artis· 
tlca. e, sobretudo, de grande interesse de documentação. Quinze 
fascículos, relativos a 15 artistas participantes de movimentos de 
vanguarda, de 1959 até hoje, surgirão na primeira !n.sc do traba· 
lho Idealizado pela FUNARTE. 

Esses !asciculos terão uma tiragem lnlcal de 3 mil cxempla· 
res e todo o trabalho é executado pelo artista, Inclusive a dlagra
mnção c a edição. Segundo explicaram os organizadores da cole
ção, de um- volume para outro não hli. uniformidade de cohm:~s 
escrita.s, nem o tamanho das fotos, embora toda a coleção esteja 
prevista no formato 18x22. A: única parte tlxa é a capa, que tem 
um fundo preto e um trabalho do artista. 

A coleção A Arte Brasileira Contemporânea começou a ser 
realizada a partir de um levantamento de diversos movimentos 
ocorridos depois do neoconcretismo. O objetlvo da FUNARTE 
é o de documentar o trabalho de alguns artistas que participaram 
atlvamente desse periodo, sem a preocupação dc realizar uma 
análise exaustiva dos movimentos nem utlllzar uma llngua~.tem 
especifica. Muitos trabalhos tendem, por sua natureza, ao desapa
recimento, dai a importância da documentação em livro, até aqui 
Inexistente. 

Estamos diante de mnls uma decisiva Iniciativa da FUNARTS., 
que tem como Oiretor Executivo Roberto Parreira, apoiada pelo 
Ministro Eduardo Portela, de Indubitável valor documentário a 
que se soma, também, excelente forma de divulgação da obra de 
nossos artistas, destinada a ter grandes resultados em nossa edu
cação artistlca. 

O lançamento dos volumes Iniciais obteve grande repercussão. 
dúvida alguma restando sobre o excepcional êxito da Iniciativa. 
com que nas congratulamos entusiasticamente, tace à satisfação 
com que vimos acompanhando a Incessante a.Uvação do trabalho 
desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura em todos oo 
setorcs culturais, numa nção da matar signlttcaçãa. 

Sr. Presidente, não podemos, neste momento, deixar de aludir 
a outra Iniciativa apalada pelo Ministro Eduardo Portela. dando, 
segundo declaração do atar Orlando Miranda, Dlretor-Oeral do 
Serviço Nacional da Teatro, "sinal verde para estruturação de uma·

1 Fundação Nacional de Artes Cénicas. Inclusive além do teatro o 
circo e a dança". 

Entusiasmado com .a apoio do Ministro da Educação, o Dlre
tor-Geral do SNT Informou que já Iniciou estudos e cantatas com 
a classe teatral, com representantes do circo e da. dança, "a Um 
de fazer o planejamento pedido pelo Ministro", Inclusive sobre 
a Escola do Circo que está sendo construlda no Rio de Janeiro. 

Pretende Ot•iando Miranda alcançar rápldamente a atlvação 
da escala circense. Prevê o.lnda, para breve, melhor utUização do 
Teatro da Universidade do Rio de Janeiro, a fim de que este aco
lha tudo de Importante que ali possa ser apresentado. 

Ê com grande satisfação que venho acompanhando a. Inces
sante expansão das n.tlvldades culturais do Ministério da Educn~ão 
e Cultura e que está sendo acelerada pelo Ministro Eduardo Por
tela, através de nossas lnlclativa.s para integração cultural brasi
leira através do Ministério da Educação c Cultura. 

Ê de se destacar, aqui, n lmportó.ncla da nova Fundnção que 
se pretende criar para as artes cênlcas, para Indispensável apoio 
à dança e à atlvidadc circense, com o preenchimento de lastlmà
vel lacuna. 

Forçoso é, Sr. Presidente, que expressemos nosso regoziJo por 
nção tão lúcida, dinâmica e Importante para todas as formas de 
cultura de nosso pais Inclusive pela auspiciosa integração de nos
sos artistas nas ativldadcs do Ministério da Educação c, Cultura, 
cuj n o.tunção não só se amplia como se moderniza de forma a 
mais auspiciosa pnrn a cultura brasllclra. Em tõ.o pouco tempo, 
verifica-se a disposição c a clarividência com que o Ministro 
Eduardo Portela se dcslncumbc da dlficll c decisiva nllssüo QUl" 

lhe lol confiada pelo eminente Presidente Jofto Baptista Fluuel
l'cdo, 
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ATAS DE COMISSÕES 
COMISSAO MISTA 

Incumbida de C!itudo e parecer sobre a mensag"enl 
n,n 57, de 1979 ICN), do Senhor Presidente da RepUblica, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o te~to 
do Decreto-lei n.u 1.683, de 29 de maio de 1979. que 11ths
põe sobre o recebimento de contribuic;ões previdenciárias 
em atraso, com dispensa total ou parcial de multa". 

1." REUNIAO 1 INSTALAQAOI, REALIZADA EM Jl DE 

JUNHO DE 1979 

Aos onze dias do mês de junho do ano de mil novecentos c 
setenta e nove, às dezcsscls horas, na Sala Clóvis Bcvilicqua, 
presentes os Senhores Senadores Hclvidlo Nunes, Moacyr Dnlln, 
Henrique de Ln Rocquc, Raimundo Parente, Eunice Mlchlles, 
.Jutahy MngalhileS, Jorge Kniunc, Bernardino Viana. Lulz Cavnl
cantc c Deputados Evnldo Amaral, João Faustino. Nelson Morro. 
AntOnio Gomes c Hugo Mardlnl reUne-se a Comissão Mista In
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.0 57 .. de 1~70 
fCNl, do Senhor Presidente da República. submet~ndo a delibe
ração do CongTesso Nacional o texto do Decreto-lei n.O 1. 683, de 
29 de maio de 197!1. que "dispõe sobre o recebimento de contrl~ 
bui«;>Ões prcvldenclárlas cm atraso. com dispensa total ou parcial 
de multa". 

Deixam de comparecer. por motivo justltlcac!o, os Senho~c.'\ 
Senadores Lenolr Vargas, Benedito Canelas c Deputn.dos Glola 
Júnior, Diogo Nomura, Honomto Vlannn, Lniz Rocha, Pedro Ca· 
l'Olo e Vlvaldo Frota. 

De acordo com o que prcce!t.ua o Regimento Comum, assume 
a PresldCncln, eventualmente, o S1mh01' Senador Henrique de La 
Rocquc. que dcclarn Instalada a Comls..•H'io. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vlcc-Prc
sldcntc. Distrlbuidns as cédulas, o Senhor Senador Henrique de 
I.n Rocque convkla o Senhor Deputado Genésio de Barros parn 
funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, vcrltlca-sc o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado João Faustino . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. 11 votos 
Deputado Hugo Mardlnl ..................... · 03 votos 

Pam Vice-Presidente: 

Deputado Evaldo Amaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1() votos 
Deputado António Gomes . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. 04 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vlce-
Prcsidente os Senhores Deputados João Faustino e Evnldo Amaral. 

Assumindo a Presidência. o Senhor Deputado João Faustino 
agradece em nome do Senhor Deputado Evaldo Amaral, e no seu 
próprio, n honra com que toram distinguidos c designa o Senhor 
Senador Jorge Kalume para relatar a matéria. 

Nada mal:; hnvenda a tratar, cncerrn·se a reunião e, para 
constar, eu, Helena Isnut·d Snrres de Almeida, Asslst.cnte de Co
missão lavrei a presente Ata que, Ilda e aprovada, será nssinnda 
pel6 sénhor Presidente, demais membros dn Comissão e vai n 
publlcaçflo. 

CO~IISS,\0 MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a 1\ICf!Sagem n.u 48, 
de 1979 (CN>, do Senhor Presidente da Republica, subme~ 
tendo à deliberação do Congresso Nacion.al o texto do 
Decreto .. lei n." 1. GIU, de 7 de mnio de 1979, que ••altera 
a alineu "i" do Item 11 do nrt, 13 da Lei n,0 4.452, de 5 de 
novembro de 1964". 

2." REUN!AO, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 1079 

Aos treze dlns do mês dr junho do nno de mll novecentos r 
setenta e nove, às dczt'ssels horas. nn Sala Clóvis Bcvll!'t~qua, 
presentes os Senhores Senndores Lulz Cnvnlcnntc, MHton Cnbml, 
Aftonso Cnmnrgo, Jutnhy Mngalhúcs, Bernardino Viana, Helvidlo 
Nunes, Henrique de Ln Rocquc c Deputados Adronldo Cmnpos, 
Carlos Augusto, Ocnésio de Burros, Cantidlo Stlmpnlo, DJahna 
Bt•s.sn e Odulro Domlnt;uN;, n•ún1•-se n CqmissfLo Mista Incumbida 
de estudo c parecer sobrt' n Mensagem n." 48, de 1070 IC:NI. do 
Senl1or Presidente da Rf'públlcn, submetendo n dclillcra(:itn do 
ConJ.:rcsso NncJonnl o texto elo Decreto-lei n.11 1.61\1, de 7 d1.• mnln 
de tU7D, que "alterna alinen i cto ltt~m II do at'l.. 13 da Lei n.u4 .-152 
de f, de IH1Vf'll1\Jl'O t!e !~l64". 

Deixnm de comparecer, por motivo j ustlfJcado, os Scnhore3 
Senadores Arnon lh: Mello, Alberto Silva, Jose Lins, João Cal~on 
c Deputados Adauto Bezerra, Belmiro Teixeira, Vilela Magalhacs. 
Slquelra. C::tmpos c José Penedo. 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos pPlo 
Senhor Presidente, Senador Jutahy Magalhães, que sollclta, nos 
turnos regiment::tls, a dispensa da leitura da Ata da reunião an
terior que, logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra no Re
lator. Senhor Deputado Adroaldo Campos, que emite parecer ra
vor:i.vel à Mensagem n.O 48, de 1970 rCNJ, nos termos de Projeto 
de Decreto Legislativo que arer!'ce como conclusão. 

Posto em discussão t• votaçf1o, é o parecer aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constai'. eu, Helena Isnard Sarrcs de Almeida, Assistente de Co
missão, lavrei a presente Ata que, Ilda c aprovad::t, será assinada 
pelo Sc11hor Presidente, demais membros da Comissão c vai ~ 
publlcnção. 

COMISSAO ~liSTA 

Incumbida. de estudo e parecer sobre a Mensag-em n,11 49, 
de 1979-CN, que submete à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n.0 1.682, de 7 de maio de 
1979, que 11Reduz aliquotas do Imposto sobre prOO.atos 
industrializados, assegura manutenção e utllh:ação de cré
dito, c dú outras prO\'idéncias". 

2." REUNIAO, REALIZADA EM \9 DE JUNHO DE 1979 

Aos dc:tenove dias do mes de junho do ano de mil novecentos 
e sr.tcnta e nove, às deze.ssels horas e quinze minutas, nn Sala 
Clóvis Bcvllncqua, prcsen tes os Senhores Senadores Mendes Ca
nalc, Raimundo Pnrente, Lomanto Júnior, Vicente Vuolo, Aftonso 
Camargo, Aderbal Jurema, Jorge Kalume, Lourival Baptista. Ga
briel Hermes e os Senhores Deputados Alberto Hoftmann, Caste
jon Branco, Telmo Klrst, Angelina Rosa e José Rlbamar Macha
do. reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer 
sobre a Me-nsagem n.0 49, de 197!l~CN, que submete à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto~ lei n.0 1. 6B2, de 7 de 
mato de 1979, que "reduz aliquotns do imposto sobre produtos 
lnctustrlnllzados. assegura manutenção e utilização de crédito. e 
dó. outt·as provid!!ncias". 

Delxnm de comparecer, por motivo justittcado. os Senhores 
Senadores Henrique de La Rocq,ue, Alberto Silva e os Senhnrcs 
Deputados Rafael Fnrnco, Clãudio Phllamcno, Henrique Turner. 
Ademnr Ghlsi, Jgo Lasso e Norton Macedo. 

Havendo número regimental, são abertos os trabnlhDs pelo 
Senhor Deputado Alberto Hoftmann, Presidente da Comissão, que 
solicita, nos termos do Regimento Comum, n dispensa da lelturn. 
da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como aprovndil. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede n.- palavra no Re
lator, Senador Lomnnto Júnior, que emite parecer favorável à. 
Mensagem n.0 49, de 1979, nos termos do Decreto Legislativo que 
oferece como conclusão. 

Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado. 

Nada mais havendo n tratar, encerra-se a reunião, lavrando 
eu. Leila Lcivas Ferro Costa., Assistente de Comissão, n. presente 
Ata que. lldn c aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e 
demais membros da Comissão, 

CO~IISSAO ~liSTA . 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.0 57. 
de 1979 <CN>, do Senhor Presidente da RepUblica, subme
tendo à deliberac;ão do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n.0 1.683, de 29 de maio de 1979, que .. dispiie 
sobre o recebimento de contribuic;ões prevldenchí.ria..'l eru 
atraso. com dispensll total ou parcial de multa", 

2.' REUNIAO, REAUZADA EM 19 DE JUNHO DE 1979 

Aos dezcnovc dlns do mCs de junho do ano de mU novecentos 
c setcnt.n e nove, its dezcsse!s horns c quarenta e cinco minutos, 
nu Snln Clôvls Beviil\cqun. presentes os Senhores Senadores Le· 
noir Vnrgas, Hclvidlo Nunes, Henrique de La Rocquc, Raimundo 
Parente. Jutnhy Mngnlhãcs, Jorge Kalurnc, BencdJto Canclus. 
Bernardino Vlann c Dcputndo Evnldo Amnrnl, Joüo Faustino, Nel
son Mot-ro c Vlvnlda Frota, reúne-se n Comlssilo Mista incumbld:t 
de r.studo c parecer sobre n Mensagem n.0 57, de 1970 fCN 1, do 
Senhor Presidente cln República, submetendo O. dcllbcrnçf\o do 
Con~-:r<~s."o Nncionnl o texto do Dect·eto-lci n.0 1.083, de 20 de malu 
ele U17U, qut• "dlspôc sobre o recebimento de contrtbulçõt~.s prt!vl· 
dPnclúrlns em atrn.so, com dispensa totnl ou pardal de multa" 
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Deixam de comparecer, por motivo justitlcado, os Scnhorc~ 
Scnnctores Moacyr DaUa, Eunice Michlles, Lulz Cnvnlcnntc c 
Deputados Diogo Nomura, Glóla Júnior, Honorato Vlannu., Antó
nio Gomes, Luiz Rocha, Pedro enrolo e Hugo Mardlnl. 

Hnv('ndo número reglmnntnl s~n nbertns os trabalhos pelo 
.Senhor Presidente, Deputado João FnustJno, que soUcltn, nos tcr
mo.s rcgirnentnls, n dispensa da leitura. da Ato. da reunião anterior, 
que, logo após, é dada coma aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede n palavra no Re
lator, Senador Jorge Knlume, que emite parecer tnvoró.vel à Men
sagem n.o 57, de 1979 tCNI, nos tertnos de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, pnra 
constar, cu, Helena Isnnrd Sarres de Almeida, Assistente de Co
missão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vni il. 
publicação. 

COMISSAO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre o Projeto de Lei n,0 10, de 1979 CCN), que "dispõe so· 
bre a contratação de pessoal, pela Fundação Instituto Bra· 
sileiro de Geopafia e Estatística - IBGE para realizar 
coleta de dados". 

2.• REUNIAO, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 1979 

Aos vinte dias do mês de junho da ano de mil novecentos c 
setenta e nove, à.s dezessete horas e trinta minutos, na So.la Cló
vis Bevllácqua, presentes os Senhores Senadores A!!onso Camar
go, Raimundo Parente, Henrique de- La Racque, Bernardino Viana, 
Jorge Kalume, Passos Porto, Almlr Pinto. Itamar Franco, Mauro 
Benevldes, Leite Chaves e Deputados João Foustlno, Evaldo Ama
ral, Amilcar de Queiroz, Bento Lõbo e Octãvlo Torrecllla, reúne
se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo 
e parecer sobre o Projeto de Lei n.0 lO, de 1979 ICNl, que "dispõe 
sobre a contratação de pessoal pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estàtlstlca- IBGE, para realizar coleta de dados". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Se
nador Humberto Lucena e Deputados Chrlstóvão Chlaradla, Ma
rão Filho, Cardoso Fregapanl, Hlldérlr.o Oliveira, Pedro Ivo, José 
Mauricio. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, peJo 
Senhor Presidente, Senador Itamar Franco, que sollcita, nos ter
mos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, 
que, logo após, é dada corno aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Re
lator, Senhor Deputado João Faustino, que emite parecer favo .. 
rá.vel ao Projeto, na !arma apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 

Nada. mais havendo a tratar, encerra .. se a reunião e, para 
-constar, eu, Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente de Co
missão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vai à pu
blicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emen .. 
da à. ConstJtuiçiio n.0 23, de 1979 CCN), que 11altera o art. 
36 da Constituição Federal", 

REUNIAO !INSTALAÇAOl, REAUZADA EM 13 DE 
JUNHO DE 1979 

Aos treze dias do mês de junho do ano de mil novecentos o 
setenta e nove, às dezessels horas e trinta minutos, na Sn.ln Clóvis 
BevUâcqua, presentes os Senhores Senadores Benedito Ferreira, 
Aloyslo Chaves, Gastão Mülle1·, Henrique de La Rocque, Jutahy 
Magalhães, Passos Porto, Alberto Silva, Leite Chaves, Tancredo 
Neves, Dirceu Cardoso e os Deputados Cantldlo Sampaio, Rogério 
Rêgo c Peixoto Filho, reúne-se a Comissão Mistn lncumblda de es
tudo e parecer sobre n Proposta de Emenda il Constltulçõ.o n.O 23, 
de 1970 !CNl, que "altera o art. 36 da constituição Federal", 

Dclxnm de comparecer, por motivo justlticndo, os Senhores Se
nador Hugo Ramos e os Deputados Mllton Brandão, B':lntróclo An· 
drade, Paulo Studnrt., Darcy Pozzn, l"h\vlo Chnvcs, SérR"iD Ferrara, 
Déllo dos Snntos c Airton Snndov<~l. 

De acordo com o que prcccltull o Regimento Comum, assumo 
a PrcsldCncin, eventualmente. o S~nhor Senador 'l'nncrcdo Neves, 
que dt•clara instnlndn u Coml~.;siio. 

Em obcdl6nclu u dlt>posltivo rc~:lmcntnl o Senhor Prcsld1mtc 
esclarece que trá. proccdt!r a ch.•ll;úo do Presidente c Vlce-Prcsl
dcntc. Dislrlbuldns ns cédnl:ts, o Senhor St~nndur Tn.ncrcdo Neves 

convida o Senhor Deputado RoJ~érlo RC~o para funcionar como 
cscruttnndor. 

Procedida a clclçüo, verifica-se o seguinte resultado: 

l'nra Presidente: 

Senador Dirceu Cnrdo.so 
Senador Lei te Chn ves 

l'ara Vicc·l'rcsidente: 

Senador Henrique de La Rocque 
Senador Gastão Müller ........................ . 

12 votos 
l voto 

12 voto~ 
1 voto 

São dcclnrndos eleitos, respectivamente, Presidente c Vlcc
Presidentc, os Senhores Senadores Dirceu Cardoso e Henrique de 
Ln. Rocque. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senndor Dirceu Cardoso 
agradece cm nome do Senador Henrique de La Rocquc, c no seu 
próprio, a honra com que toram distinguidos e designa para rela· 
tar n matéria o Senhor Deputado Cantidlo Sampalo. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se n presente reunião. 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, AsslstPnte de Comissão, a pre
sente Ata que, lida e aprovada, sert\ assinada pelo Senhor Prcsi· 
dente e demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Do Con~:"resso Nacional. Incumbida de estudo e parecer 
sobre a Proposta de Emenda à. Constituição n,0 22, de l97S 
tCNJ, que "revoga o inciso 11 do art. 55, que permite ao Pre
sidente dn República expedir decretos-leis sobre finanças 
JJÚblicas, Inclusive normas tributárias", 

1.• REUNIAO IINSTALAÇAOI, REALIZADA EM 12 DE 
JUNHO DE 1979 

Aos doze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e sc
t.enta e nove, às dczessels horas, na Sala Clóvis Bevllácqua, pre~ 
sentes Qs Senhores Senadores Benedito Ferreira, Vicente Vuolo, 
Jorge Kalume, Raimundo Parente, Almlr Pinto, Jutahy Magalhães, 
Lázaro Barboza, Cunha Llma., José Richa e Deputados José c~ulos 
Fagundes, Saramago Pinheiro e Ernesto de Marco, reúne-se a Co· 
missão Mista do Congresso Nacional. incumbida de estudo c pa
recer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n.0 22, de 
1979 !CNl, que "revoga o Inciso II, do art. 55, que permite ao 
Presidente da Repúb:ica expedir decretos-leis sobre ttnanças pú~ 
blicas, inclusive normas tributárias". 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores 
Senadores José Llns, Amarnl Peixoto e Deputado Milton Figuei
redo, Angelo Magalhães, Adolpho Franco, Henrique Turner. Ro
berto Carvalho, Ruy Cõdo, Walter Garcia e Joel Lima. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume 
a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almlr Pinto, que 
declara Instalada a Cpmissão. 

Em obed!Cncln a dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
esclarece que Irã. proceder a eleição do Presidente e do Vtcc-Pre
sldente. Dlstrlbuldas as cédulas, o Senhor Senador Almlr Pinto 
convida o Senhor Deputado José Carlos Fagundes parn funcionar 
como escrutinador. 

Procedida a elelçii.o, verlticn-sc o seguinte resultado: 

I•ara Presidente: 

Senador José Rlcha ............................ . 
Senador Lóznro Barboza ........................ . 
Em branco ............... , .................... . 

Pua Vice·l•residente: 

Senador José Lins ............................. . 
Senador Benedito Ferrclrn .................... . 
Em branco .......... , ............. , ............ . 

O votos 
2 votos 
I voto 

10 voto.s 
1 voto 
1 voto 

Sfio declarndos eleitos, respectivamente, Prc.stdentc c Vice-Prc~ 
sldentc, os Senhores Sentldorcs Jose Richa c José Lins. 

Assumindo n Presidência, o Senhor Senador Jose Rlchn, Pre
sidente eleito, agradece cm nome do Senhor Scnado1· Jose Llns 
c no seu próprio, u honra com que toram dlstlnRuidos c designa 
o Senhor Deputado Snrnmar~o Pinheiro pnra relatar a ntatérla. 

Nnda mnls havendo a trntnr, cneerrn-.sc n reunlüo e, pnrn 
conHtnr, cu, Hclcnn Isnard S:ti'I'I!S de Almeida, AsNlstentc de Co
mlssüo, lavrei n presrntc ALa qtH', lida e aprovadn, sen\ nssinnda 
pelo Sr.nhor Presld('nte, demais membros dn Comlssiw c vai ll. pu
bllcnçfLO. 
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CO:\USSt\0 l\llST,\ Procedida a eleição, veritlca-:ic o :;cguintc rc.sultadu: 

lncuml.ida de e~Ludo e parc~:t'r sobre a proposta. de 
emcndn ã Ccn1stltuh::lo n,0 25, de~ 1979 !CSt, que "atribui ao 
Con.:resso Nationnl competi:ncilt para a concessão de f un
cionamento dt: emis~oms de! rádio e telcvlsfw, aditando 
incho ao artl,;o o\4", 

REUNIAO DE riNSnLAÇAOr, REAUZADA EM 20 DE 
JCNHO DE 1979 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de mil novecentas c 
setenta c nove, ll.s dczessels horas c trinta minutos, nn Sala Clóvis 
Bcvilácqua, presentes as ScnhoJ•:s Senadores Saldc.nhn DCI'Zi, José 
Llns, Hclvidlo Nunes, A!!onso Camar~o. Bernardino Viana, Almir 
Pinto, Adalberto Sena. Maul'o Bcncvldcs, Roberto Saturnlno c os 
Deputados Telmo José Kirst, Antonio Amaral, Altalr Chagas, Os· 
mar Leitão c Israel Dias Novnes, rcúne·se a Comissão Mista ln· 
cutnbldo. de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Cons· 
tltuiçõ.o n.O 25, de 1979 r CN r, que "atribui ao Congresso Nacional 
competCncia para a conccs.são de funcionamento de emissoras de 
ril.dio c televisão, ndlt::mdo Inciso ao artigo 44". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Gabriel Hermes, Evandro Carreira c os Deputados Os· 
waldo Coelho, Manoel Ribeiro, Audãllo Dnnta.s, Cristina Tavares, 
Marcondes Gadelhn. e Sérgio Murilo, 

De acordo com o que preceitua o Rebrimento Comum, assume 
a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almlr Pinto, que 
declara Instalado. a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que .Irã proceder a eleição do Presidente e Vlcc-Presiden
te. Distribuídas a.s cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida 
o Senhor Deputado Israel Dtas·Novaes para funciona:- como escru
tinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Mamo Benevldes . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Senador Roberto Saturntno ............ , .... , .... , 2 votos 

Para Vice-Prcsidente: 

Senador Almir Pinto , ............................. 12 votos 
Senador Bernardino VIana ............ , . , . . . .. . .. . 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vlce-
Presldente, os Senhores Senadores Mauro Benevides e Almlr Pinto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Bcnevtdes 
agradece em nome do Senador Almir Pinto e no seu próprio a 
honra com que foram distinguidos e designa para relatar a rnaté
r1a o Senhor Deputado Antõnlo Amaral. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 

lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a pre
:~cn te Ata que, lida c aprovada, se ró. nssinadn. pelo Senhor Presi
dente e demais membros da Comissão e vat à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Do Congresso Nacional. incumbida de estudo e parecer 
sobre a proposta de emenda à Constituh,~ão n.u 26, de 1979 
tCNI, que ''dispõe sobre a censura a diversões e cspetá
culos püblicos". 

1.' REUNIAO IINSTALAÇAOr, REALIZADA EM 20 DE 
JUNHO DE 1979 

Aos vinte dia~ do mês de junho do ano de mil novecentos c 
setenta e nove, às dczessels horn/i, na Sala Clóvis Bevllácqua, pre
sentes os Senhores Senadores Hclvldlo Nunes, Jutnhy Magalhães, 
Passos Porto, Almir Pinto, Lenolr Vargns, Jorge Kalume, Franco 
Montara e Deputados Edson Vldlgnl, Bezerra de Melo, Feu Rosa, 
Salvador Jullanelll c Israel Dlns·Novnes, reUne-se a Comissão Mis
ta incumbida de estudo e pa1·ecer sobre n Proposta de Emenda à 
Constltulçüo n,0 20, de 1979 ICN~. que "dispõe sobre n censura a 
diversões e cspetó.culos públicos". 

Delxum de comparecer, por motivo justlCicado, os Senhores 
Senadores Moncyr Dalln, Henrique Snntlllo, Marcos Freire, Evc
ló..sio VIeira c Deputados Gomes dn Silva, Alcebindcs de Ollvclm, 
JO de Araújo Jol'~(', Jon~e Paulo, Lúcia Viveiros c Fcllppe Pcnna, 

De acordo com o que preceitua o Rcp;lmcnto Comum, assume 
a Prcsldi:ncin, evl'ntunlmentc, o Senhor Senndo1· Almlr Pinto, que 
declam instalada a Comisslio. 

F.m obecllf~ncla a cllsposltlvo regimental o Senhor Prcllidnnte cs· 
chu·ccl' que irú proceder u clclçi\0 do Presidente c do Vlcc-Prcsi
dcnte. Olstl'lbuldns as cédulas, o Senhor St'nadOI' Almlr Pinto 
convida o St'nhor Dl•putndo Fcu Rn:m pura funcionar como Cii
c,·utlniHlnr. 

J•ara (•resldcnle: 

Deputado Israel Dias-Novacs 
Deputado Bezerra de Melo 

J•ara Vire-Presidente: 

Deputado Alccbíndes de Oliveira ..... 
Deputado Salvador Jnllanelll 

São declarado~ eleitos, respectivamente, Presidente c Vlcc· 
Presidente os Senhores Deputados Israel Dias-Novacs c Alcebladcs 
de Oliveira. 

Assumindo a PresldCncla. o Senhor Deputado Israel Dia'I'-NO· 
vaes agradece cm nome do Senhor Deputado Alcebíades d..: Oli
veira c no seu próprio, a honra com que !oram distinguidos e de
signa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para rel::ttar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, eu, Helena bnard Sarrcs de :\lmeida. Assistente de co~ 
missão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e va1 
publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Prop01ita de 
Emenda à Constituição n.11 12, de 1979, CS, que 11altera a 
competência exclusiva do ·Presidente da República" 

2.' REUNIAO, REAUZADA EM 19 DE JUNHO DE 1979 

Aos dezenove dias do mês de junho de mil novecentos e setenta 
e nove, às dezessete horas e trinta minutos, na So.la Clóvis Bevl
lacqua, presentes os Senhores Senadores Henrique de La 
Aderbal Jurerna, Bernardino Viana, Almtr Pinto. Lomanto 
Saldanha Derzi. Lourival Baptista., Lázaro Barboza e os Senhores 
Deputados Hugo Cunha, Osstan Araripe, Osvaldo Melo, Lourern
bcrg Rocha, Odaclr Klein e Roque Aras, reúne-se a Comissão 
Mista. Incumbida. de estudo e parecer sobre a Proposta. de Errlen,da 
à Constituição n.0 12, de 1079·CN, que "altera. a competéncia 
clustva do Presidente da República". 

Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os 
Senadores Eveláslo VIeira, Leite Chaves. Orestes Quércla e 
Senhores Deputados Horácio Matos, António Gomes, Santllll 
br!nho, Lu!z Bacar!n! e Mendonça Neto. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, 
Senhor Lázaro Barboza, Presidente da Comissão, que solicita, 
termos do Regimento Comum, a dispensa da leitura da Ata 
reunião anterior que, logo após, é dada como aprovada, 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica havee~r,,~:;~~~c!~ 
oficio da Liderança da ARENA, no Senaao Federal. p 
substituição dos nobres Senhores Senadores Alberto Silva -._ ,, ___ , 
Dalla. pelos nobres Senhores Senadores Almir Pinto e 
Baptista. 

Prosseguindo, o senhor Presidente concede a palavra no Rela
tor, Deputado Osvaldo Melo, que emite parecer favorãvel à Pro
posta de Emenda à Constituição n,0 12, de 1~79,•· nos 
apresentados. 

Posto em discussão e votação, C o parecer a.provado. 

Nada mais havendo n tratar. encerrn·se a reunião, lavrando 
eu, Lella Leivas Ferro Costa, Assistente da 0~~\~~~~op;.,,fJ:~~~~~~ 
Ata, que, Ilda c aprovada, será. assinada pelo Senhor 
demais membros da Comissão. 

COmSSAO MISTA 

Incumbida de examinar e erilltir relatório ·sobre o 
veto parcial ao Projeto de Lei n.0 .1, de 1977, tla Câmara 
dos Deputados, aposto pelo Senhor Presidente da Repú· 
bllca, que "regula a. locação predial urbana e dá outras 
providências". 

2.' REUNIAO, REAUADA EM 18 DE JUNHO DE 1979 

Aos dezoito dias do mês de junho do nno de mil novecentos e 
setenta c nove, na Snla Clóvis Bcvllacq:.m, à.s dezessel:i horas e 
trinta minutos, presentcfl os SenhDI'cs Senadores Hcividlo Nunes e 
Henrique de La Rocquc c ainda, os Senhores Deputados José RJba
mar Mnclmdo c I.idovlno Fant.on, reúne-se n C.:omlssão Mista In
cumbida de examlnnr l' emitir relatório sobre a veto no.rcinl no 
PI'OJt•lo de LPI n.O l, dL• 1!l77, da Cúmarn. dos Deputados, aposto 
JWla Senhor Pl'l!~;\drnt.c du Rl'pública, que ''rc~ula a iocnçúo prcdlnl 
urbana c clt\ outms provillCndas" 

Deixam dl' l:ompnreccr, }l1W mot.IV{J j ustll'icado o Senhor 
nador Itamar l''nmr:o e o Senhor D•·pnt.actn Cland\no Saics. 
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Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo 
:Senhor Senador Helvldlo Nunes, Vlcr.-Presldente no exerclclo dn 
.Presidência, QUe solicita, nos termos do Regimento Comum, adis
])erua. da. leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é da.da. 
<orno aprovada. 

Prosseguindo o Senhor Presidente concede a palavra no nobre 
Deputado José Rlbamar Machado Que apresenta o seu relatório. 

Posto em discussão e votação, é o mesmo aprovado. 

N"ada mnls havendo a tratar, encerra-se n reunião, lavrando 
eu, Leila Leivas Ferro costa, a presente Ata, que, Udn e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da. 
Comissão. 

COMJSSAO MISTA 

Incumbida de estudo ·e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n,0 19, de 1979 (CNJ, que dá nova 
redação ao inciso 1 do f::i 2.0 e ;suprime .o ~ 3.0 do art. 152: 
da Constituição Federal". 

2.• REUNIAO, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE! I 979 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de mil novecentos e 
setenta e nove, às dezcssels horas, na Sala. Clóvis Bevtlácqua, prc~ 
sen tcs os Senhores Senadores Hclvidio Nunes, Aloyslo Chnves, 
Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Almlr Pinto, Bernardino 
Viana. Henrique de La Rocque, Mauro Benevldes, Marcos Freire, 
Franco Montara e os Deputados Darclllo Ayres, Antonio Amnrnl, 
1\lulr Ferreira, Cluudlno Sales, Prlsco Viana, Eloar Guazelll, Lldo
vlno Fanton e Lulz Cechlnel, reúne-se a comissão Misto. incumbida 
de estudo e parecer sobre a Proposta de Emendo. à Constituição 
n.• 19, de 1979 (CNI, que "dã nova redução ao Inciso I do I 2.0 e 
suprime o I 3.0 do urt. !52 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justiticado, os Senhores Se
nador Pedro Simon e os Deputados Stoessel Dourado, Rosemburco 
Romano e Roberto Freire. 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo 
Senhor Presidente, Deputado Eloar Guazelll, que solicita, nos ter
mos regimentais, n. dispensa da leitura da Ata da reunião anterior 
que, Jogo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofi .. 
elos das Lideranças do MDB da Càmara dos Deputados, da ARENA 
do Senndo e da Câmara dos Deputados, indicando os senhores 
Deputado Rosemburgo Romano, Henrique de La Rocque e os Depu
tados Antonio Amaral e Darcillo Ayres, para Integrar a Comissão 
em Substituição aos Senhores Deputado Juarez Batista, Senador 
Moaeyr Dalia e os Deputados lgo Lasso e José de Assis, respectl
vnmente. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra no Re
lator Senndor Aderbal Jurema, que emite parecer ravorá.vcl n 
Proposta de Emenda à Constituição n.• 19, de 1979 CCNJ, na formu 
apresentada.. 

Posto em discussão e·votação, é o parecer aprovado por una
nhnldade. 

Nadn. mnls havendo n tratar, encerra-se a. presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Só, Assistente da comissão, a pre
sente Ata que, lida e aprovada, serà usslnada pelo Senhor Presi
dente e demnls membros da Comissão e vai à publlcação. 

COMJSSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei 
n.0 9, de 19'19 (CN), que ''cria. carros em comissão no Minis
tério Público Federal e !.IIi outras providências". 

2.1 REUNIAO, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 1979 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de mil novecentos c 
setenta e nove, b.s dezessete hcrns, :1.a S~la Clóvis Bevlltícqua, pre
sentes os Senhores Senndores Henrique de Ln Rocque, Helvldlo 
Nunes, Aloyslo Chaves, Murllo Baduró, Aderbal Jurema, Raimundo 
P'nrente, Bernardino Viana, Hugo Ramos, Nelson Carneiro, Tan
ozedo Neves, Dirceu Cardoso e os Deputados Pedro Collm, Nllson 
Glbson, Leite Sehlmldt, José Carlos Vasconcelos e RoQue Aras, 
reúne-se a comissão MJsta Incumbida de estudo c pnrecer sobre 
<> Projeto de Lei n.• 9, de 1979 (CNI, que "Cria cargos em Comis
são no Mlnlstérlo Públlco Federal e dó outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justl!icndo, as Senhores 
Deputados Antonio Dias, Ademar Pereira, Mllton Figueiredo, Pei
xoto Filho, Rubem Dourado e Natal Gale . 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo 
senhor Presidente, Deputado José Carlos Vd.Sconcelos, que sollcitn, 
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião 
nnterlor que, logo após, é dnda como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra no Relator, 
Senador Henrique de La Rocque, que emite parecer !avoró.vel no 
Projeto de Lei n.0 9, de 1979 (CNl, na forma apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unn
nlmldade. 

Nada mais havendo a trntnr, encerra-se a presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a pre
sente Ata que, Uda e aprovada, scró. assinada pelo Senhor Prcsl~ 
dente e demais membros da Comissão e vai à. publicação. 

CO~USSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer ·sobre o Projeto de ·Leí 
n.0 13, de 1979-CN, que "autoriza o Poder Executivo a 
instituir a Fundação Universidade Federal do .Mato Grosso 
do ·Sul, em obediência ao disposto no art. 29, .da .Lei .Com
plementar n.0 31, de 11 de outubro de 1977". 

REUNIAO DE INSTALAÇAO REALIZADA EM 12 DE 
JUNHO DE 1979 

Aos doze dias do mês de junho do ano de mil novecentos c 
setenta e nove, às dezcssels horas e trinta minutos, na Sn.la Clóvis 
BevUncqua. prescn tcs os Senhores ScnadOl'CS Mendes canalc, Pedro 
Pedrossian, Saldanha Derzl, Aloyslo Chnves, Aderbnl Juremn., Ju
tnhy Magalhães, Adalberto Sena, Evelá.slo Vieira, Franco Montare 
e os Senhores Deputados Leite Schlmidt, João Fnustlno e Rubem 
Figueiró, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e pare
cer sobr~ o Projeto de Lei n,0 13, de 1979, que "autoriza o Poder 
Executivo a Instituir a Fundação Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul, em obediência ao disposto no artigo 39, da Lei 
Complementar n.o 31, de 11 de outubro de 1977". 

Deixam de comparecer, por motivo justlttcado, os Senhores 
Senadores João Cnlmon, Marcos Freire e os Senhores Deputados 
Levy Dias, Ubaldo Barém, Hugo Napoleão, Antônio Carlos, Walter 
de Castro, Carlos Bezerra, Qllson de Barros e Pimenta da. Veiga. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume 
a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Adalberto Sena, 
que declara instalada a Comissão. 

Em obediência ao dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
esclarece que irá proceder o. eleição de Presidente e Vlce-Presl
dente. Dlstrlbuldas as cédulas, o Senhor Senador Adalberto Senn 
convida o nobre Senador Jutahy Magalhães para. funcionar como 
escru tlnador, 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Preslden te: 

Deputado Antônio Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II votos 
Deputado Leite Schlmldt . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . I voto 

Para Vlce-Presldente: 

Deputado Rubem Figueiró ......................... . 
Senador Aderbal Jurema .... , .................... . 

II votos 
I voto 

São declarados eleitos, respccttvnmentc, Presidente e Vice~ 
Presidente, os Senhores Deputados Antônio Carlos e Rubem Fi
gueiró. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Rubem Figueiró, 
Vlcc-Presidente no exerclclo do. Presidência, agradece em nome do 
Senhor Deputado Antônio Carlos e cm seu próprio nome, a honra 
com que toram distinguidos e designa o nobre Senador Mendes 
Ca.nale para relatnr a matéria. 

Nnda mnls havendo a trntnr, enccrrn .. sc a reunião, lavrando eu, 
Lclla. Lelvns l''erro Costa, Assistente da Comissão, n presente Ato., 
que, Ilda c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente c de
mats memoras cta camtssno. 
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MESA 

Presidente 

Luiz Viana (ARENA- BA) 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vi ce-Presidente 

Oinar111 Mariz (ARENA- RN) 

1 '·Secretário 

Aluandre Co11o (ARENA- MA) 

Gabriel Herme1 (ARENA - PA) 

COMISSOES 

Diretor1 Antônio Corlo1 de Nogueira 
local: A,.e•o 11- Terreo 

Telefone$! 223·6244 e 225·8505- Ramait 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe, Cándido Hippertt 
local, Anuo 11- Terrea 
Telefone, 22.5·8505- Romoit 301 e 313 

COMISSÀO DE AGRICULTURA -(CA) 
(7 membrat) 

COMPOSIÇÀO 

Protidente1 EYela1io Vieira 
Vice·Pretidentet Leite Cha1111 

Titulare• Suplenlei 
ARENA 

I. PailOI P6rto I. Jutoh~ Moga:hóel 
2. Benedito Conelat 2. Aflanto Comorgo 
3. Pedro Pedronian 3. Joóo Colmon •. Joio Lint 

MDB 
I. EYelolio Vieira I. Agenor Maria 
2. leite Cha"" 2. Amoral Pei•oto 
3. Joio Richa 

Anittente1 Sonio Andrade Pei1oto- Ramal307 
Reunióe11 Ouorlot·feirat, 01 10,00 hora1 
locol1 Sala"Ruy Barbo1a"- Anuo 11- Romai162l e 716 

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS- tCAR) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idenle1 Mendet Canele 
Vite•Prtnidente, Agenor Mario 

3•·S•cretárlo 

louri'lol Bopli1to (ARENA- SE) 

Goltoo Muller (ARENA- MT) 

Jor~o Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canela1 (ARENA - MT) 

Pauo!i Pórto (ARENA - SE) 

Titularei Suplentet 
ARENA 

I. Mendet Canele 1. Raimundo Parente 

2. Jo1e lin1 2. Alberto Silvo 

3. Eunice Michilet 3. Almir Pinto 

4. Vicente Vuolo 
MOB 

I. EYondro Carreira I. Morcot Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3 Mauro Benevidet 

Aui1tente: Cariai Guilherme Fonteca- Ramal ó7ó 

Reunioet: Terço1·foirot, 01 lO:OOhorol 
local: Solo "Ciovii Bevilocquo" - Ane•o 11- Romol623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA -ICCJ) 
(15 membroi) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidenlet Henrique de Lo Rocque 
1'·Vice·Pretidenlll Aloytio Chovet 
2•·Vic .. Pretidenlel liugo Romot 

Titularei Suplente\ 
ARENA 

I. Henrique de lo Rocque I. Lenoir Vorgo1 

2. HeiY1dio Nunet 2. JoOo Colmon 

3. Jo1e Sorney 3. Almir Pinto .. Aloytio Chovei .. Milton Cobrai 

5. Aderbol Juremo 5. llernordino Viana 

6. Murilo Bodoro 6. Arnon de Mello 

7. Moocvr Oollo 
B. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

MDB 
I. Hugo Ramo1 I. Cunho Limo 

2 leite ChovDi 2. Toncredo Nevn 

3. lo raro Barbara 3. Dirceu Cordato 

' Neltan Carneira 

5 Paula Brouord 
6 Franco Montara 

Amtllrnte: Mar~o Heleno 8u11no Brand6o - Ramal 305 
Reuni0111: Ouortot·lctlrot. 01 10.00horot 
locol: Solo "Cio~it Bevdmquo" --Anuo 11- Ramo I 6'1l 

Terça-rotra 11 Z993 

LIDERANÇA DA ARENA I DA MAIORIA 

Líder 
Jorbo1 Ponorinho 

Vlce·Líderel 
Aloy1io Chovei 

Jout Lin1 
Aderbol Juremo 

Lamento Junior 

Moocyr Dollo 

Murilo Badoro 

Saldanha Cerzi 

LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brouord 

Vlce·Lidere• 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcai Freire 
Mouro 8enevide1 

Ore1t11 Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSAO 00 DISTRITO FEDERAL- iCDft 
(11 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidenle: Jene Freire 
Vice•Pre1idente: Lozoro BarboJa 

Titulor111 Suplenlet 
ARENA 

I Jeue Freire I Jo10 Guiomard 

2. Joie Sorney 2. Tor~o Outro 

3. Pano' Parto Bendito Con•lat 

' Saldanha Oe11i • Moacyr Oolla 
5. AlloniO Camorgo 
6 Murilo 6adaro 
7 Benedito Ferreiro 

MOR 
Itamar Franco I. H1nr1que Sontiflo 

La1ora 6arbora 2 Aobe•to Soturnino 
3. Adalberto Seno Oil~on Roei'! o 
4. Mouro Benevidei 

Aul\tente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramol306 
Reunioet: QuiniOi•leirni, Oi 10:00 horot 
Local, Solo "Ru~ Borbo,o" - Ane~o ll - Remoi\ 621 e 71 O 

COMISSAO DE ECONOMIA- tCEI 
(li m11mbrolj 

COMPOSIÇÁO 

Pr.tidenl;: Itamar Franco 
Vice·Pretidenle· Roberto 5oturnmo 

Tituloret 

1 Arnon de Mello 
2. Bernardino V1ona 

Jote lini 
Jeue Freire 
Milton Cabral 

6. llened1IO Contlai 
7 lui1 Ca~tolcanle 

Roberto Salurnino 
Itamar Franca 
MOICOI f111110 

4 Prod1o Sunool 

Suplen111 
ARENA 

1 Hel~1d1o Nunn 
1 Alberto S1l~ta 

Senedtto ferre11a 
V1cente Vuolo 

MOB 
Jo1e Rtcho 
Ore1lt\ Cue1coa 

Tonc~tda N'"" 
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MD8 
1. Nel1on Carneiro 

local: Solo "Auy Bnrbo1o"- Ane•o 11- Romoit 621 e 716 
Franco Montara 
Humberto Lucena 2. Marcai Freire 

COMISSÀO DE EDUCAÇÃO E CUlTURA- (CECJ 
(9 membrotl 

COMPOSIÇI.O 

Pr1uidente: Joào Colmon 
Vice·Prt11dente: Jutohy Magolhóli 

l1tulonn Supltr~ltl 

ARENA 
Jooo Colmon 1. Jott linl 
Tono Outro Arnon de Mello 

Jutahy Mogolhoet JorgeiCalume 

AIO~IiO ChOIIIII • Pedro Pedrouior~ 

Aderbol Juremo 

Eunice Michilet 
M08 

I Adalberto Seno 1. Morcot Frtire 
l EvelotiO Vieira 2. Gilvon Rocha 

Franco Montara 

Aui1tente: Sonio Andrade Pti•oto- Romol307 
ReuniOtl: Cuintal·feiro•, 01 10:00 hora& 

local: Solo "Ciovil Bevilocquo"- Aneao 11- Ramol623 

COMISSÃO OE FINANÇAS- (CF) 
( 17 mtmbrol) 

COMPOSIÇI.O 

Pr11idenle1 Cunha Limo 
Vice·Prelidtnle: Tancrtda Nevru 

Titular11 

1, Raimundo Paren11 
2. Arnon de MaUo 
3. lomonta JUnior 
4. Affanso Comorgo 
~. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kolume 
9, Jutohy Mogolh611 

10. Mend11 Canele 

1. Cunho Uma 
l. Toncr~do Nevn 
3. Roberto Soturnino 

•• Amolai Peixoto 
!i. Pedro Simon 
6. Mouro Blnevidn 
7. Teotónio Vilela 

Suplent•• 
ARENA 

1. Saldanha O.rzi 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Jeue Freire 
~. Jo11 Sarney 
5. Milton Cabral 
6. Ja11 CWiomord 

MD8 
I. Paulo Brouord 
2. Morco1 Freire 
3. Lozoro Borbozo 
~. Jo.e Richo 

Aui1tent•; Cario~ Guilherme Fon11ca - Ramal 676 
Reuniô111 QuiniDI·feiral, 01 9130 horo1 
Locah Sola "Ciavi1 Bevilocquo" - An .. a 11- Romal623 

COMI5SIIO DE LEOISLAÇAO SOCIAL -ICLS) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇI.O 
ilrnidenl11 Helvldio NUnel 

Vie~·Pr11idtnle1 lenoir VarQOI 

Titularei 

1 lenoir Vorga1 
2. Ht~lvidio Nune1 
3. J1111 Freire 
4. Moacyr Dolto 
!i. Henrique dela Rocque 
6. Alay1io Chov11 

Suplent" 
ARENA 

I. Jutahy MogolhOII 
2. Raimundo Partnle 
3. Eunice Michilll 
4. Bentdito Contlal 

3. Johon 6orr11o 

Ani1tenle1 Daniel Rei1 de Souza- Romol67.5 
Reuni61\: OuiniOI·Ieirol, 01 11:00 horo1 
tocai: Solo "Cia .. ú Bevilacquo"- Anuo 11- Ramolô23 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente: Arnon de Mello 
Vice·Pre~idente: Ãlberto Silva 

Titularei Suplent11 
ARENA. 

I luiz Cavoltonte 1. Affon~o Comorgo 
l. Milton Cabral l. JoOo Colmon 
3. AlberTo Silvo 3. Jutohy Mogolh6e1 
4. Arnon de Mello 

MD8 
I Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
l. Itamar Franca 2, Roberto Soturnino 

Henrique Sontillo 

Auistente1 Ranoldo Pacheco de Oliveira- Ramol306 
Reunioe1: Quortos·feiros, 01 11100 horo1 
local: Ane11o "B"- Solo ao Ioda do Gob. da Sr. Senador 
João Bo1ca - Ramal 484 

COMISSIIO DE REOAÇÃO -iCR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr111idenle1 Dirceu CordeiO 
Vice·Pre1idente: Adalberto Sena 

Titulorel Suplentt5 

I. Ta"o Outro 
2. Saldanha Oeni 
3. Mend11 Canele 

1. Dirceu Carda10 
2. Adalberto Seno 

ARENA 
I, Joóo Colmon 
2. Murilo Bodaro 
3. Jo11 Sarney 

MD8 
I. Hugo Aomo1 

Aui1tente1 Mario Thereza Magolh611 Mono - Ramal 134 
Reuni6e1. Quinto•·l•irol, Cu 12100 hora• 
loco h Sola "Ciovi1 Blvilocquo"- Anexo 11- Romol623 

COMISSI.O DE RELAÇOES EXTERIORES -(CRE) 
( 1.5 membra1) 

COMPOSIÇI.O 

Preildenlll Tona Outro 
I•·Vice·Pre.idenlel Saldanha Deni 
2•·Vice·Pr11ldenle1 Lamento JUnior 

Titulare~ Suplent11 
ARENA 

1. To"o Outro 1. Alay•io Chavll 
l. Bernardino Vionn 2. Pedro Pedronion 
3. ~oldonho Dtrzi 3. Henrlqu• dela Rocque .. lomanto Junior .. Jo11 Ciulomard 
5. Mende1 Canele 5. luiz Cavokonle 
6. Aderbal Juremo 6. 
7. Almir Pinto 
8, Lenoir Vergai 

•• Jate Sarn•y 

Junbo do 1171 

MD8 
I. Paulo Brouord I. Marcos Freirt 
l Nel1on Carn11iro l. Mauro 8enev1des 
3 !Tumor Franco 3. le1111 Chow11 
4 Jo1a Ricilo 
5 A1narol PeiKolo 
6 Tancr~~do Nevat 

Aniuent~1 Condido Hippertt - Romoi1 301·313 
Reunlóo~: QuoriOi·leirol, 01 11,00 hora1 
locol1 Solo "Ruy Borbo•o"- Ane11o 11- Romoi•ó21 e 716 

COMISSIIO DE SAUDE -(CS) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Presidente; Gilvon Racho 
Vice·Pro1idente; Henriquft Sontillo 

Titularei Suplenlll 
ARENA 

I. lamento Junior 1. Saldanha Derzi 
l. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Conelot 
4. Jou1 Guiomard 

MD8 
1. Gilvan Racho 1. Jo\1 Richo 
l. Henriqu" Santilla 2. Adalberto Seno 
3. Joi1on Barreto 

Ani1tenle: Carlo1 Guilherme Fonseca- Ramal 676 
Reuni6a~: QuiniOI•Ieirol, 61 1 Q,30 hora1 , 
local1 Sola "Ruy8arbo1a"- Ane11o 11- Ramoi1621 e 716 

COMISSI\0 DE SEGURANÇA NACIONAL -(CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prtlidtnte, Jorge Kolume 
Vict·Pr11idenl•1 Mauro Bootvidll 

Titularei Suplent11 
ARENA 

1. Joroe Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luir Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaro 3. Jo11 Guiomord 
4. Benedito ferrtiro 

MD8 
I, Mouro BenevidCII 1, Cunho limo 
2. AgenorMorio 2. Joi10n Barreta 
3. Hugo Roma1 

A11illenle1 Corlo1 Guilherme Fon..co- Romol676 
Reuni6111 Quar1o1·feira1, 01 9!30 hora1 
Locol1 Sala "Ruy Barbela"- Aotxa 11- Romoi1 ó21e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL -(CSPC) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Evondro Carreira 
Vice•Prt~ldenle; Humberto Lucena 

Titulorn 

1. Roi mundo Parent1 
2. Henrique d1 lo Racque 
3. !Jernartlino V1ono 
•1. Alberto SdYa 

Suplentu 
ARENA 

1. Alfon1o C amargo 
2, Podro Pedronion 
3. Aderbal Juramo 
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1. Evandro Carreira 

2. Humberto Lucena 
lazaro Barbara 

MDB 
1 . Ore$1e~ Quercia 

2. Evela1io Vieira 

Aui1tenter Sonio Andrade Pei•oto- Ramal 307 
ReuniOelr Ouintot•ltirot, 019130 horo1 
local r Sola "Auy 8orbo10"- Anuo 11- Romoit621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

{7 membros) 

COMPOSICÀO 

Pre11denter Benedito Ferreiro 
Vice·Pre~idenler Vicente Vuolo 

r.tularn Suplenllu 

ARENA 

1. S.nedito Ferreira 1. Pouo1 POrto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomonto Junior 

3. Pedro Pedrouian 3. Alberto S',lva 

4. Aflon~ Comorgo 

MDB 

1. Evondro Carreiro 1. Leite Cho~es 
2. Lo1aro Barbosa 2. Agenor Maria 
3. Oreues Ouercio 

Auisl111fe1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romol306 
Reuniôl\1 Terças·leiros, os 10r00 horas 
local, Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais ô21 e 716 

SERVIÇO DE CO!Ussacs 0~R.'W!ENTES 

Ten;a-telra 26 2995 

6) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INCUEAITO 

Comin6n Tempororia1 

Chefer Ruth de Souza Cottro 
Local: Ane•o 11- Terreo 
Telefone: 225·8505- Ramal 303 
1) ComiU61\ Temperarias para Proielo~ do Congreua No· 
cronol 
2) Cominoes Tempororio~ poro Apreciaçoo de VetO\ 
3! Comis~61l E1pecioi1e delnquerito, e 
4) ComiuOo Mi1ta do Projeto de Lei Orçomenlorio for! 90 
do Regimento Comum). 

A\lrstentes de Comiuoel: Haraldo Pereira Fernonde1 - Ao· 
..,ai 674; Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cleide Mario B F 

Crut- Romol598: Mouro lop" de Se- Ao moi 310; Leila 
Leivol Ferro Co1to - Ramal 3 I 4. 

HO!l1;RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSaE5 PCil!oi!INENTES DO SENADO FEDERAL 

p,·~M O MIO CC 197 9 

HOM,S TERÇA SAL/IS 1\SSISnNTr. li OMS QUINTA Zi\L;\5 r~ssr5-r:::::TE: 

c.T. RUY lliiROOS/1 RONI\LDO C.F. CL·~VIS !lt:V IL,~CQt:A 
GUIL"E-

Romais-621 c 716 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.I\.R. CLOVIS BEVIL~CQUA GUILHERIIE C.S.P.C. RUY 0.\RBOS•\ SONIA 
namill - 623 R.l.":l,.lis-62~ e 716 

HORIIS QUA~TA SI\ LAS ASSISTENTE C .E.C CLOVIS BEVI~CQU/1 SONI,\ 
Ramal · 623 

09:30 C.S.N. RUY BIIRBOSI\ GUILHERME 10:00 
Ramais-621 e 716 c.o.F. RUY Bf,RDOSA RON;.LDO 

CLOVIS B&VI~CQUA R.:unais-621 e 716 
c.c.J. MARIA 

Romal - 623 HELENA lO: 30 c.s. RUY lliiRBOSII GUILIIER!·IE lO:ClO Ramilis-621 e 716 
C.A. RUY DIIRBOSI\ SONIII 

Romais-<21 - 71< 11:00 C.L.S. CLOVIS DCVI~CQUII DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10130 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA liA RIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CIINDIDO 
Ramais-621 e 716 

ll:DD 

C.M.E. ANEXO •n• RONALDO 
Ramal - 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

;\1"0 XXXIV- N• 078 QUARTA-FEIRA, 27 OE JUNHO DE 1979 IIRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço sabor que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, c cu, Luiz Viana. Pre

sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1979 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasília a 18 de maio de 1978. 

Art. i' E aprovado o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo 
da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasília a 18 de maio de 1978. 

Art. 2' Este Decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de junho de 1979. - Senador Lui: Viana, Presidente .• 

ACORDO DE COMERCIO ENTRE O 
GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPUBLICA DA GUINE-BISSAU 

O Governo da República Federativa do Brasil 
c 
O Governo da Rcpllblica da Guiné-Bissau, 
CONSIDERANDO as possibilidades c necessidades de suas economias 

n:.Jcionõtis c com o desejo mútuo de concretizar medidas que permitam intcn
silicar o intercâmbio de bens c serviços, e que evidenciem, no campo comc:r· 
cial, as rcl;.u;ões de amizade cxistentcs entre a República Federativa do Brasil 
c a República da Guiné:·Bissau, 

DECIDIDOS a dar cumprimento ao que convieram no Artigo V do 
Tmtado de Amizude, Cooperação c Comércio, assinado aOs dezoito dias do 
mi:s de mo1io de mil novecentos e setenta e oito, nu cidade de Brusrlia, 

Convieram no seguinte: 

Artigo I 

Adotmào as Partes Contratantes ns medidas necessárias pura estimular 
c uroiar a cclchruçào de convênios comerciais entre os respectivos Governos 
c de contratos, u curto, médio e longo praza, entre empresas, órgãos ejou cn· 
tidadt:s de seus respectivos pa!scs, pura o rornecimento de produtos, com o 
propósitC> de obter um intercilmbio comercial crescente e mutuamente vantu· 
joso. 

Artigo 11 

Qualquer vuntagem, ravor, isenção, que seja concedida por uma Parte 
Contratuntc, cm relnçiio :1 um terceiro pufs, serú imediata e incondicional· 
mente estendida U outra Parte Contratante, com u reserva do assinalado no 
Artigo III Ucstc Acordo, 

Arti~o III 

As disposições do Artigo I do presente Acordo não poderão interrerir 
corn us mnlll!!ens e radlidades resultuntcs de unino uduanciru, zonn livre de 
eornén.:iu tlll iiCtHdu regionul ou suh-re~ional ou convênios rronteiriço!i que 

um01. d01.s Partes integre ou venha a integrar; o mesmo se aplica com respeito 
J.s vantilgens concedidas cm decorrência de acordo econômico multilateral. 
cuja finalidadc seju liberalizar o comércio internacional. 

Artigo IV 

Pma ii consecuç;IO dos ohjetivos do presente Acordo, ambas as Partes se 
compromeh:m a assegurar oportuna e anualmente, através da .Comissão 
Mist11 Brasii-Guinê·Bi!lsau ou por via diptomáticót, um intercilmbio de in· 
formações sobre suas disponibilidildes de venda c necessidades de compra. 

Artigo V 

Os contn1tos comerci01.is celebrados no quadro do presente: Acordo lcva
r5o em cont01. as condições de preços do mercado internacional e ficarão su· 
jeitos J.s disposições legais vigentes cm cada país. 

Artigo VI 

As questões rclacionudóls com tr01nsportes c frc::tes, decorrentes dos com· 
promissos estipulados no Artigo I do presente Acordo, serão resolvidas pelas 
P:~rtcs. observando a legish1çào vigente sobre a m,ati:ria em umbos os países. 

Arllgn Vil 

As Partes Contratuntcs dispõem que quaisquer divergências de critérios 
ou quuisquer problemus que se manircstem duruntc: as negociações ou no de· 
correr cJu execucào de contratos de compra e venda, devcrUo trutur·sc con· 
soante o espírito do presente Acordo. 

Em e01.so de uusi:nciu de clú.usulu especfficu de conciliação nos prónrios 
contratos c dt.: subsistirem controvi:rsias substanciais entre empresas e enti· 
dades brasileiras e guineenses, que: umcuccm alterar o dcst.:nvolvimento nor· 
mui do intercilmbio comercial, proccder·sc-ú. a umu conciliação em nlvcl de 
reprcsentuntcs governumentuis de umbus us Partes. 

Arll~n \'III 

A Comis~ào Mista Br;lsii-Guiné-Bissuu constitulda pelo Trat:~do de 
t\rnilildc, Cm1pera.;àn c Comércio, assin;~do em dewitn de main de 197M, 'iC· 

' '':iii!' 
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~--~-----------------------------------------------------------------------------J 
rú rcspons!tvcl pelo acompanhnmcnto da execução do disposto no presente 
Acordo. 

Adcm:tis, us Pnrtcs concordam cm cfctuar consultas periódicas, no fim· 
hito d:1 Comissão Mist:~ Brasil-Guiné-Bissau, dcstinadus a avaliar os rcsul
taJo.; do-; cnrnprnrnis-;n-; :L'i'itJilliJos cm decorrência d11 c·ilahclccido nn Ar! i
~~) 1 d~.'itc :\cordo. 

,\rliJ!o IX 
,,, Parte~ lHt!ilrg:rr-'it:·itn n.:ciprlh.:amcntc, de ;h.:onk· ~~~m .1~ r~.:~rccti\:ts 

k·pi,l:u.;l~t:~. a' I':H.:ilid:tth:' llt'CC'is:tri:t' par:t a rcalilaç(in d~· feira~. C'<pnsi.;0c~. 
mi~~lu.: ... ClHilcrci:tt.., c vtsita~ Jc cmprc~{triilS, 

Artigo X 
O prcM:utc AcurJo entrará cm vigur a partir da !roeu de instrumento~ 

Uc ratiJit·aç1'to c pcrmancccr:'t vúlido até 31 de dezembro de 1982, sendo reno
vado t;tcit;tmente por períodos de: cin(;o anos, salvo se uma das Partes o de· 

nunr.:i;1r com seis meses de antecedência ao término de um dos pcrfodos de vi~ 
géncia, devendo comunicar sua decisão imediatamente à outra Pnrtc. 

Artigo XI 

n términn dt•stc Acnrdn nno inlcrfcrir(t com a vigência dos convênios c 
L'nntr:Hn'> t.:nmerci:ds suhlicritos no quadro do rmsmr1. 

Feito na dJadC" de Rr:lsilia. aos dezoito dias do mt!s de n101io de 1978, cm 
,111::; t'i.t":1tpL:r:~-' tll'i~:in~~i~. 110 idiom~l rortu~;~~~:., ~c11ti1J ;1mho~; igu:tlm•:ntc 
válidns. 

l'i J,: 1 •. r I :,ri 1•-~ 1::: ·:lt:l, 1(:;, 

n:, •1 t:;:: i •:;, Ir(! hl<il,;~ 1.: !Jjo GUlt:r.-un:;MJ. 
• . • i .• 
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SENADO FEDERAL 
SUMARIO 

1- ATA DA lOS• SESSÀO, EM 26 DE JUNHO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

l.l.l - Mensasens do Senhor Presidente da República 

Restlluindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

- N' 101/79 (n' 183/79, na origem), rcrerente ao Projeto de Lei da 
Gmuru n' 3/79 (n' 5.483/78. na Casa de origem). que dispõe sobre a 
Politica Nadunul de lrril)>u;ào, c dá oulras providências. (Projclo que ~c 
lr.m~l'ormuu n.t Lei ~~~ 6.úó2, 1.!e 25 Jc junho Uc 1979). 

- N11 I02j7<J (n 11 184j7Q, na origem), referente ao Projeto de L(:i 
n" I ~j7<J.CN, que autoriza a pcrmut:t do tt:rrcno que menciona, por imó
vel localizado n<l cidade de Quito, Rerública do Equador. (Projeto que se 
transformou na Lei nv 6.ti6:l, de 25 de junho de I Q7Q), 

1.2.2- Oficio do Sr. 1'>'-S~crcuirio da C:imaru dos Deputados 

Encaminhando à r~visàn do Senado a11t6gra[os do seguinte prnjew: 

- Projoto d' Ld dJ Cümaru n' 42/79 (o' 58/19. na Casa d' ori· 
sem), que dispUc sobre a cxplorwção do transporte rodoviário de cargas c 
determina outras providências. 

1.2.3 - Comunlcaçio da Prelldêncla 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n' 88/77 
(n9 2.978/76, na Casa de origem), por ter recebido pareceres contrários, 
quunto ao mérito, das comissões "' que foi distribuído. 

1.2.4- Comunlcaçio da Liderança da ARENA nn Câmara dos Depu· 
tados 

-De substituições de membros cm Comissão Mistu. 

1.2.5- Leitura de projctos 

-Projeto de Lei do Senado n• 195/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que veda o cxcrc(cio de cargos de dircçào c de asscsso
ramcnto cm empresas transnacionais a ex-ocupantes de cargos executivos 
nu administração pública. 

-Projeto de Lei do Senado n• 196/79·Complementnr, que dispõe 
sobre o pagamento de pcnsno aos dependentes do trabalhador rural fale
cido untes de 31 de dezembro de 1971. 

-Projeto de Lei do Senado nq 197/79, de uutoriu do Sr. Senador 
Orestes Quê reia. que acrescenta pnrAgrnro no artigo 482 dn Consoliduçilo 
dus Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452. de lo de maio 
de 1943. 

-Projeto de Lei do Senado n' 198/79. de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que disciplina o cxcrc{cio da profissão de dctctivc parti
cular. 

1.2.6 - Requerimento 

-No 215/79. de uutoriu do Sr. Senador Lourivnl Buptistn. solicitun· 
dou transcrição, nos Anuis do Senudo Federal, da pulestru proferidu pelo 
ExmY Sr. Ministro du Fnzcndu nn Escolu Superior de Guerra. 

1.2. 7 - Dlocunos do Expediente 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA -Os cem dias do Governado 
Presidente João Baptista Figueiredo, 

SENADOR ALEXANDRE COSTA- ferrovia do aço. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Mnnircstnçüo cm ravor de 
moradores de Pau Grande-RJ, que se acham ameaçados de despejo pela 
Ciu. Ami:ricu Fabril. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Depoimento prostado por di· 
rc:tor de empresa alemã, responsável pda comtruc;ão do complexo nu
clc~r de Angra do:; Reis, peranle a CPI do Acordo Nuclei.l.r. 

I.~.P. - Comunlc:u:iio ~n l.ldcrnnçn do Mnn nn C:im:mt do'i Dr:'Jll· 
rndnot. 

-De sub:;tiluiçtw de membro cm Comissão Mista. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Requerimento n~' 18~/79, d~ autoria do Sr. s~nador Lá:t:tro Bar
ho7.;t, solicitando o dcsurquivnmcnto do Projeto de Lei do Scn:1do 
n" 164/78, de sua autoria, que acrescenta allnea ao art. ~o. do Decreto-lei 
n' 869. de 12 d' setembro de 1969. que ""dispõe sobre a inclusão da Edu· 
cuçào Moral c Cfvica, como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino 
no Pais, c dá outras providências". Aprovado. 

-Requerimento n' 188/79, de autoria do Sr. Senador Helvidio Nu· 
nes, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
sob o titulo "José Luiz Batista'\ de autoria do Professor Eugênio Gudin, 
publicado no jornal O Globo. do dia 7 de junho de 1979. Aprovado. 

-Requerimento n' 193f19, de autoria do Sr. Senador Agenor Mu· 
ria, solicitundo a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do 
Dia do Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Maximiano Eduar
do du Silvu Fonseca, por ocasião do aniversArio da Batalha do Riachuclo. 
A~rovado. 

-Projeto de Lei da Cãmnrn n' 88/78 (n' 3.443/77, nn Casa de ori· 
gem), que determina consulta plebiscitAria às populações dallrco amnzô· 
nica do Estado de GoiAs n respeito dn criação do Estado do Tocantins. 
(Apreciação preliminar dn constitucionalidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Cümarn n' 27/79 (no 4.701/78, nn Casa de ori
gem). de autoria do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a 
criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauf, c 
dá outras providências. Aprondo, cm segundo turno. À r.unçào, 

-Projeto de Lei do Senado n' 64/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que altera o§ 2' do art. 67 du Lei n' 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 (Lei Orgfmicu da Previdência Social), modificada pcld art. 
17 do Decreto·lci n' 66, de 21 de novembro de 1966- dctcrminu que os 
benefícios concedidos pelo INPS scrilo rcujuNtados nu tmse do rcujustu· 
menta do salârio mfnimo. {Aprceiaçi\o prcliminur da constitucionulidu
dc): Dlscu!t"iio Afilada puru a sessi\o do din 22 de agosto de 1979, nos ter
mos do Requerimento nq 216/79, 
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1· -Projeto de Lei do Senudo n' 89/79, de uutoria do Sr. Senador 
! Cunha Lima, que ultera os urts, 15. cap111, c 16 do Decreto-lei n' 1.642, de 

7 de dezembro de 1978. (Apr~:ciaçào preliminar du constitucionalidade), 
Discussão encerrada, ficando 11 votução adiudu para u sessão do dia 22 de 
agosto do ano em curso, nos termos du Rt:qucrimcnto n\1 217 J79, tc::ndo 
usado da palavra os Srs. Dirceu Cardoso c José Lins. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALBERTO SILVA- Apelo ao Sr. Ministro do Trubu
lho em ravor da regulamentuçào da profissão de motorista urbano. Su
gestões com vistas a uma maior economia de combustível no País. 

SENA DOR ORESTES QUERCIA -Proposta de Emenda à Consti· 
tuição a ser por S. Ex• encaminhada à Mesa,· dispondo sobre a convo
cação de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Defendendo a economicidade 
do beneficiamento cm solo mineiro, do fosfato da Usina de Patos de Mi· 
nas, Solicitando a Liderunça da Maioriu informnçõcs envolvendo o apro
veitamento do rosrato de Minns Gerais. 

SENADOR LÀZARO BARBOZA -Solicitando providências u au
toridades que especifica, cm ravor da prcservnção dos babacuais do norte 
do Estudo de Goifls. Transmitindo ao Senado o jUbilo do povo goiano 
pela aprovnção, por esta Casa, de projeto de lei que estende uo paralelo 
16 do Estado de Goiás, os limites da Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazõnia. 

SEN,IDOR JARDAS PASSARINHO, como Líder- Reparos a 
ii parte dudo na presente sessão pelo Senador Orestes Quí:rcia ao pronun· 
ciumento do Senador Itamar Franco, no que diz respeito a ufirmativa 
sobre a venda de armamento brasileiro à Nicarágua. Rcrutando criticas 
rormuladas ao Supremo Tribunal Federo!, pela decisão em negar a extra
dição do alemão Franz Wagner. 

SENA DOR LEITE CHAVES, como Lidcr- Considerações sobre o 
discurso de seu antecessor na tribuna. 

SEN,IDOR LEITE CHAVES- Abusos que estariam ocorrendo na 
cobrança pelos cartórios, das taxas referentes às cédulas rurais. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Rcivindicaçaões encaminha· 
das uo Senhor Presidente da República pela Federação dos Trabulhado
res nas IndUstrias Urbanas de Silo Paulo. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Considernções sobre o 
Acordo Nuclear celebrado entre o Brasil c a Alcmnnha. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- A sistemático tributária do 
País, como tema dos debates de recente encontro dos Secretários da Fa· 
zendu dos Estudos nordestinos. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Defeso do reexumc pelo 
DASP, de injustiças que teriam sofrido servidores do antigo Dcpurtumen· 
to de. Correios c Telégrafos c da Rede Ferroviária Federal. 

SENADOR JAISON BARRETO- Memoriais rcivindicatúrios en
viados ao Sr. Ministro da Agricultura, pelas Associações Estaduais de 
Criudores de Suínos dos Estados que menciona. 

1.5- COMUNICAÇÀO DA PRESIDENCIA 

-Convocação de scssno cxtraordinâria u realizar-se hoje, às 18 ho· 
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.6- ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 106• SESSÃO, EM 26 DE JUNHO DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

' '' 

2.2.1- McnsuJ:ens dn Senhor Presidente d11 República 

SuhmnendfJ ao Senado a e.rcolha de nome.f indicados pura cargo.r cujo 
f'TOI'imtwto dt'pendf.' de .ma prévia aquiesância: 

-No 103/79 (V' i86f79, na origem), referente à escolha do Sr. Al
herto Vusconcellos da CoHa e Silva, Ministro de Segunda Classe, da C ar· 
reira de Diplomata, para exercer a r unção de Embaixador do Brasil junto 
U RepUblica da Nigéria. 

-No 105/79 (n' 190/79, na origem), referente à escolha do Doutor 
Willian Andrade Patterson, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Feden1l de Recursos, na vuga, destinada a advogados, decorrente da apo· 
sentadoriu do Ministro Paulo Laitano Túvora. 

Ur ugradt'cimentn de comunicaciio: 

- N~' 104/79 (n~' 188/79, na origem), relativa à manutenção, nos 
termos do~ 4~' do art. 59, da Constituição, do veto parcial aposto ao Pro· 
jeto de Lei Complementar n' 12Uj78 (n' 183-B/78, na Câmara dos De· 
put;tdos). 

2.2.2 - Ofícios do Sr. I ~'·Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revüiio do Senado autógrafos dos seguintes projeJOJ: 

-Projeto de Lei da Cfimara n~' 43/79 (n~' 2.802/76, na Casa de ori-
gem), que li.'<a jornadu especial de trubalho para a mulher que tiver excep
cional soh suu guarda ou responsabilidade:, introduzindo parágrafo no 
urt. 374 du Consolidação do1s Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei du Câmara n' 44/79 (n' 4. 702/78, na C usa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a 
tmnsrerência do domínio de bens encampados, anteriormente vincul;tdos 
!t concessão du extinta Companhia Hidra Elétrica de Boa Esperança
COHEBE. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 14/79 (n' 14/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprovu o texto do Acordo Internacional do Açúcar, 
c-oncluído em Genebra, a 7 de outubro de 1977. 

2.2.3 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Cãma· 
ru n' 44/79, lido no Expediente. 

-Designação do Sr. Senador Jarbas Passarinho cm substituição uo 
Sr. Senador Henrique de La Rocque, paru integrar u Delegação que deve
rá comparecer à IX Assembléia Ordinária do Parlamento Latino-
Americano, a realizar-se na cidade do Mé"ico. • 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n' 46/74, do Sr. Senador 1osé Lindoso, 
que dá nova rcduçào u letra "b" do item 11 do artigo 5• da Lei no 5.89U, 
de M de junho de I 973, Aprondo, cm primeiro turno. 

- Projeto de Resolução n• 16/79, do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que reconhece como serviço de cooperação interparlamentar o Grupo 
Parlumentar de Língua Francesa. Aprova&do. À Comissão de Redução, 

2.4- DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÀO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido no scss~o de 25·6-79. 

4- INSTITUTO DE PREVJD~NCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Ata de reunii\o do Conselho Deliberativo. (Errata), 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇi\0 DAS COMISS!>ES PERMANENTES 
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--~----------------------------------------------------------------------~ 
ATA DA 105~ SESSÀO, EM 26 DE JUNHO DE 1979 

P Sessão Legislativa Ordinária, da 9! Legislatura 
PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES, LOURIVAL BAPTISTA E 

JORGE KALUME 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Raimundo Parente- Aloysio Chnves- Jarbas Pas· 
surinho- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque- José Sarney -
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvldio Nunes- Almir Pinto- Jo· 
sé Uns- Mauro Bencvides - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Cunha 
Lima - Aderbal Jurcma- Nilo Coelho- Gilvan Rocha- Lourival Bap
tista- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moacyr DaUa- Nelson Carneiro 
- Itamar. Franco- Franco Montara -Orestes Quércia - Benedito Fer· 
rcira- Lázaro Barboza- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo- José Richa- Evelásio Vieira- Paulo Brossard- Tarso Du· 
tra. 

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: J9.Sccretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinze 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REP(JBLICA 

Restituindo aucóeraros de projetos de lei sancionados: 
N• 101 (n• 183/19, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei dti Cúmura n• 3, de 1979 (n' 5.483/18, nu Casa de origem), que "dis· 
põe sohre a Politica Nacional de lrrigaçào, c dá outras providencias". (Pro· 
jt:to que se transrormou nu Lei n9 6.662, de 25 de junho de i979,), 

N• 1112 (n' 184/79, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto 
dt: Lei n9 12, de 197'.1-CN, que .. autoriza a permuta do terreno que meneio
nu, por imóvel localizada na cidade de Quito, República do Equador". (Pro
jeto que se transrormou m1 Lei n9 6.663, de 25 de junho de 197'>.). 

OFICIO 

Do Sr. lP-Secretário da Cãmara dos Dl!putados, encaminhando à rt!l'i.wio 
do St>nado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 42, DE 1979 
(n• !8/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre 11 exploraçio do transporte rodot'iirio de carKBS e 
determina outras providências, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A exploração do transporte rodoviário de cargas é privativa de 

empresa. na qual a totalidade do capital social pertença a brasileiros, e dt: 
transportadores individuais autónomos brasileiros, ou a estes equiparados 
por lei ou convenção, salvo quando se tratar de transporte de carga própria. 

~ 19 Quando a empresa mencionada neste artigo for organizada sob a 
formu de sociedade anónima, seu capital será representado por uções nomi
nutivas, 

§ 2v Os transporttldorcs c empresas que, à data da publicaçUo desta lei, 
venham explorando o serviço de transporte rodovillrio de curgus, terão de 
satisfazcr, no prazo de um ano, os requisitos estabelecidos neste artigo. 

Arl. 211 Quanto ao trunsporte internacional de cargos entre o Brasil c 
os paist:s com redes rodoviúrius interligadas, licam ressalvados os direitos de 
reciprm:idade assegurados l."lllUCordos ou convênios hilateruis ou multilatl .... 
ruis, firmados pelo Governo brasileiro. 

Art. 311 Esw Lei cntrnrl1 cm vigor nu dntu de sua publicuçõo. 
Ar\. 41l Revogan1·se as disposições em contrário. 

( its Comi.fsik~ de Tratuporle.f, Comw1icacrle.\· e Obras P1íhlicu.\·, 
rlt> Hnmomit1 e de St•guranca Nacional.) 

O SR. PRESIDt:NTE (Luiz Viunu) -O Expediente lido vui lo publi· 
cuçào. 

A Prcsidênciu comunica que, nos termos do urtigo 27M, do Regimento 
Interno, determinou o mquivumenlo do Projeto de Lei du Ci1muru n\' HH, de 
IIJ77 (n~' 2.97H/76, nu Cusu dt: origem), que institui seguro obrigutó~io nus 

garagens c t:stucionamentos pagos, por ter recebido pareceres contrários, 
qunnto uo mé:rito, das comissões a que foi distribuído, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicaçioo que 
seril lida pelo Sr. (ll.Secretário. 

E lida a .H•guintt• 

OFICIO N• 164/19 
Brasilia, 26 de junho de 1979 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores 

Deputados Afrisio Vieira Lima e José Carlos Fagundes para, em suhsti· 
tuiçi10 aos Senhores Deputados À I varo Vulle eM urilo Mendes, integrurem ii 

Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 07, 
de 1'>79 (CN), que "dispõe sobre as relações entre o corpo discente e a insti .. 
tuiçào de ensino superior, e dá outras providências", 

Aproveito pura renovar a V. Ex• protestos de elevada estima e conside· 
r:u,;i1o. - Deputado Nelson Marchezan. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serào feitas as substituições sol i· 
citudas. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1~"-Secretário. 
São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 19!, DE 1979 

Veda o exercício de cara:os de direção e de a!iSCS!ioramento em 
emprtsas transnaclonais a ex--ocuptntts de cargos executlt'oS na ad· 
ministração pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ao cidadão que houver e:\ercido cargo executivo na adminis· 

tr:u;no pública é vedado, pelo prazo de quatro anos a contar da exoneração, 
té:rmino do mandato ou afastamento, aceitar qualquer cargo de direçào ou 
de assessoramcnto em empresa trunsnacional. 

Jlarágrafo único. Consideram-se cargos executivos, pant os efeilos 
dt:SUI lei: 

I - Ministro de Estudo; 
11 - Secretário-Geral de Ministério: 
III -Governador de Estado, de Território Federal ou do Distrito Fc· 

derul: 
IV - Secretário de Estado; 
V - Prefeito de Município com mais de duzentos mil hubitantes, 
Art. 29 A proibição a que se refere o art. J9 aplica~se ainda.aos servi· 

dores públicos civis uposentados ou militares de reserva de primeira-classe 
ou reformados, relativamente aos quais o prazo de desincompatibilizaçào se· 
rú de dois anos, contados u partir da data da inatividudc. 

Art. J9 A proibição não vigorarú em c3so de interesse nacional, assim 
declarado expressamente pelo Presidente du República, 

Purúgraro único, A uceitaçào de cargo de direçilo ou de assessoramen· 
to em empresu tr:msnucional, no caso de que trata este artigo, dependerá de 
prévia aprovação do Senado Federal. 

Art. 49 Considera-se trunsnacional, paru os efeitos desta lei, toda cm
prt:s:l que exerce utividade económica cm dois ou muis puises, quer utmvés 
de liliul, subsidiítriu ou associudu, compreendendo-se como: 

ll) miai, u purtc da empresa em operação no exterior, sob o efetivo con· 
trolc: du empresa principul ou mutriz; 

b) subsidiária, qu:111do a maioriu ou pelo menos vinte e cinco por cento 
llc seu controle acionúrio pertence à emprcsu principal ou mutriz; 

c) associada, quttndo dez por cento do controle ucionllrio pertence i1 
empresa princirml ou matriz. • 

Art. 5Y A infraci\o /is disposições destulei ucarrcturúuuplicuçào de 
multa dt: vulor correspondente 11 cinco vezes o to tu\ du remuneruçào utribui· 
du durante quatro unos ao ueeitunte de curgo de direçi\o ou ussessorumcnto 
cm empresa lransnncionul. 

Pnritgrufo único. A multa uplicur-se·ll cumulntivumente au uccitunte 
do car~o c i1 cmpresu. 
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1\ ri. fl'1 Em se tratando de servidor público civil :~posent:1do nu militur 
<.J;1 rc)ocrvo.1, uli:m da multa, sujeitu-sc o infr:uor li pcrdu dos proventos dur:m
tc o tempo cm quc pcrmum:ccr nil empresa. 

Ar!. 71• Esta lei cntrarí1 cm vigor na dutu de su:1 publicaçlio, revogadas 
m disrosiçõcs cm contrúrio. 

Ju•tlflcaçào 
l'rm:uro, com :1 :~prcscntuçl10 dcste projeto de lei, reabilit:1r, com algum 

possível :1pcrfeiçoumcnto de texto, idéia jú lançada, no Congresso, pelo Sc
na<.Jur Paulu Gucrru, como relator da Subcomissão destinada ao cstudo du 
utu:.1çrw das cmprcsas multinacionais na economia brusileirn. 

Os motivos que levaram aquele purlamentar da ARENA, governista, 
port:mto, a pleiteur medidas marcadnmente moralizadoras, como as retrata
das no projeto, são os mesmos que aconselham, hoje em dia, a aprovação da 
muti:ri<J. 

"0 projeto tem por princípio c objetivo resguardur o exercício da 
funçt1o pública, no que respeita li moralidade, requisito indispensável a qual
quer nível administrativo, 

Têm sido freqUentes as manifestações de desagrado, da parte du opinião 
pública brasileira, a ocupação de cargos executivos ou de assessoramentos. 
cm empresas multinucionais, por ex-membros de órgãos de primeira linha do 
sctor p~blico. 

A investiduru em empregos executivos ou de assessoramento, no míni
mo, colocu o ex-servidor público ante suspeita, no que há a intenção de run
d:.tmentar quaisquer práticas lesivas ao interesse nacional, c que tenham bc
ncliciudo empresas transnucionais. 

Dai o sentido de evitar, por lei, que tais procedimentos continuem a ser 
verificados, estabelecendo um hiato entre a data da exoneração, ou término 
do manduto, e a aceitação do emprego. 

Hf1, ali:m disso, no Projeto de Lei que ora apresentamos, o objetivo de 
tornar menos discutível, considerando o interesse nacional, dúvida quanto 
:10 rotto de que a empresa transnucional tem papel destacado nu introdução 
de tecnologia no setor produtivo existente nos limites do Território Nacio· 
n:1l. Mas dai inrerirmos que a transnacional pode tudo, até mesmo contratar 
ex-servidores p~blicos pura os seus postos de maior destaque, às vezcs até 
rmcurando, não propriamente os serviços reais que rossam ser prestados 
mas a influência do nome, ou mais, a presença de rato, influenciando deci· 
sões. A politica do prestigio sociul não é, de rorma alguma, igualável à intra· 
duçlto de tecnologia, pois isto abastarda os costumes nacionais. Por isso, 
c01bc est:.tbclccer limites neste sentido, por prazo definido, medida que ai· 
c:mç<J tumbi::m o servidor público aposentado ou rcrormado. 

Não podemos nos dar ao luxo, nós que somos um Puís de estrutura eco· 
nõmica ainda não consolidada, de deixar campo indiscriminado à empresa 
trunsnacional, que muitas vezes ocupa ativamente um sctor estratégico da 
cconomiu bmsileira, quando o capital nacionul, disperso, se debatc com 
rrnhlcmas dos mais diversos tipos, e nl1o possui recursos pura equiparar os 
altos salários oferecidos para cargos cuja expressão é apenas de prestigio. 

Hú dificuldade de conceituar o que seja a empresa transnacionul. Utili
l.~tmos, no h:xto do projeto, a conceituuçào proposta pela Orgunizuçüo dus 
Nações Unidas ( Drpartment of Economie and Social Ajfaire, Multinational 
Carporution in IYorld Dtl'tlopment, Ut~ited States, New York, 1973, 
STf EC.-1/ J9fJI, segundo a qual empresa transnacional é a que reulizn uti· 
v idade produtiva em dois ou mais países. Do mesmo relatório, retiramos os 
conceitos pura filial c ussociada, que o órgão internacional distingue, tendo 
cm visttl o volume do controle acion!~rio. 

Coube, desde u legislação proposta objetiva, impcdir a aceitação do em· 
rrcgo, nos cusos que curacteriza, estabelecer as penalidades, sem o quc es· 
la riamos diunte d:t cuusu sem efeito. 

Assim, :1aceituçito de emprego em emprcsu trunsnacionul, quer seja em
prego executivo ou de asscssornmento, sujeita àqueles que u lei prescreve a 
rc:nu pecuniilriu, desde que nào sejum funcionllrios públicos aposentudos ou 
rcfornmdos, c nestes casos hll u perda da uposentndoriu ou reforma. 

Todos estes nspectos, que procuramos situar, sào importantes, por· 
qu:mto, cm últim:1 unálise, buscam escoimar 11 vidu púbiicu brusilciru de prú· 
tic<~s que uté então tém sido utilizudus noutrus úreus do globo. Estus prúticus, 
~1uc o prujclo de lei cm aprcsentuçào procuru arust:lr, têm sido, comprovudn· 
mente, <.Jcsvunt:ljnsus uti: nos pulses que costumnm ndotá-las. 

Cuhc uo legisl:ulor hrusileiro untecipur-sc em muitos momentos, untes 
que n 1111.11 se ugmve, ou quando nUo,ulertnr n opinino púhlicu, ninda ni\o su· 
lkicntcmcntc escluredda puru o fulo, purn o que começu ocorrer. 

O fcnúmcnu nihl é recente, snbemos. E doutm pnrte ni1o cube cxemplili· 
L'ilr, pinr 1111e devemos uc:mtclur·nos vendo o sentido gemi, e o volume que 
:ldLIUircm dctcrmin:ulas munifest11ções''. 

Assim, simult:tneumcntc com l.l homenagem que prestamos 11 memória 
dn Scnudor pcrn:unbucanu Paulo Guerru com u rctomud:.1 de suu idéia, que
remos, unw vez mais, usscverur a necessidade de resguardur o exercício du 
funçtw ['1úblic:1, no que respeita i1 moralidude, "requisito indispensável a 
qu:lltjucr nível :1dministrativo", 

S:.~Ju das Sessões, 26 de junho de 1979,- Franco Montoro. 

(;Is Comi.fsrkf dt• Constiwiçiio t' Justiça, dt• Ser1·iço Pzih/ico c;. 
l'il t' dt• Finança.f.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 196, DE 1979-COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependentes do traba
lhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. 

O Congresso Nucionul decreta: 

Art. 19 Acrescente-se no urt. 69 da Lei Complementar n~' li, de 25 de 
maio de 1971, o seguinte: 

Parágrafo ~nico, O benefício de que trata este artigo será de
vido ainda que o falecimento do trabalhador rural tenha ocorrido 
antes de 31 de dezembro de 1971." 

Art. 29 Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação, revogad:~s 
us disposições em contrário. 

Juslificação 

Recebemos do Vereador Afonso Cabral de Souza, da Câmara Munici· 
pai de Araújos, solicitação no sentido de ser "estudada a possibil;dade de se 
alterar a lei que criou :1 aposentadori:1 pelo FUNRURAL. Existem diversas 
viúvas passando fome, simplesmente porque seus maridos não esperaram a 
lei para morrerem", acrescentando: "A aposentadoria deveria beneficiar to· 
das <IS viúvas de trabalhadores rurais, independentemente do ano cm que se 
tornarum viúvas". 

E a reivindicação, com efeito, proccdente, 
A restrição cm causu está contida em atas de natureza puramente regu· 

lumentar, quais sejum o§ )9 do art. 19 do Regulamento do Programa de As
sisténcil.l ao Trabalhador Rural, aprovado pelo Decreto n9 73.617, de 12 de 
fevereiro dc Jll74, c o art. 298 do Regulamento dos Benefícios da Previdência 
Social, aprovado pelo Decreto n• 83.080, de 24 de janeiro de 1979, que atual· 
mcntc disciplina a matéria, nestes termos: 

"Art. 298, A pensão por morte do trabalhador rural é devi· 
da aos seus dependentes, a contar da da tu do óbito, e consiste numa 
rcnd:~ mensal de 50% (cinqUenta por cento) do maior salário mini· 
mo do Pais, arredondada a fração de cruzeiros para a unidadade 
imediatamente superior. • 

Purágrafo único. Somente fazem jus à pensão os dependen· 
tes do trabalhador rural chefe ou arrimo da unidade familiar falcci
do depois de 31 de dezembro de 1971, ou, no caso de pescOJdor, de· 
pois de 3 I de dezembro de 1972." 

Na verdade o regulamento em causa, como o anterior, restringiu direito 
estabelecido na própria lei. 

Nesse sentido, aliás, o próprio Tribunal Federal de Recursos vem fir
m:tndo jurisprudência como se infere dos seguintes ucordãos: 

"AC. n• 40,999-SP, Ementa-PRORURAL. Pcnsno. Lei 
Complementar n9 16, de 1973. lrretroatividude. Concedendo a Lei 
Complementur nl' li, de 1971, pagamento das prestuçàes pecu
niárias nela previstas, a partir de janeiro de 1972, inclusive cotas de 
pensão (art. li), sem restriçÕ\lS, beneficiou os dependentes aos tru
b:ilhndores rur:tis já falecidos (Diário da Ju.ttiça, de 10·2· 76). 

t\C, n• 45.586-SP, Ementa- Prcvidênciu Social. FUNRU· 
RAL. A Lei Complementar nY 11-71 gurnntiu pensão ao dependen
te do trubalhudor rural "11 pnrtir do mês de janeiro de 1972". 

O urt. 19, § I•, do Decreto n• 73.617, de 1974, uo dispor que o 
benelicio só é devido nos casos cm que o trabalhador fulccc.depois 
de Jl-12-71, contraria u disposição legul, pois que, de acordo com 
cst11, o benefício existe desde 26·5·71, data du publicaçl\o da Lei 
Complementar nY 11, qunndo roi institu(do. Sun exigibilidude, en· 
t rctunto, sô ocorrer~ cm juneiro do uno seguinte, 

Fnlccido o tmbulhudor cm 7 de novembro de 1971, ocusiào cm 
que já cstuvu cm vigor u Lei Complemcntur n~ li, suu viúvu fu:r.jus 
a pc:nsi\o que postuJu. 

Sentc:nça conlirmadu. Recur~o Improvido ( /Jicirio da Justi('ll, 
de 2.i-11· 77). 
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REO n' 40.006-SP, Ementa- FUNRURAL. Pcnsito.O Rc· 
1,\:Uiamento do FUNRURAL, uo dispor que as prestações pccu
lllârias somente scrào concedidas a partir de janeiro de 1972, nào 
retiru os efeitos da Lei Complementar n9 11, de 25·5·71, sob os 
quuis já se encontravn n seeurndo, eis C]Uc, na forma do seu art. 3Y, 
entrou ela em vigor na data de sua publicaçno. Conjugadas as duas 
disposições, tem-se como conseqUência que, embora com direito 
aos fuvores legais, estes seriam somente devidos upós 31-12-71. No 
tocante à disposição regulamentar contida no§ 2"\ qual sej:1, a de 
CjUC as CjUantius devidas aos beneOdários do lrabalhudor rural ''que 
falecer depois de 31 de dezembro de'l971", contém ela ex.cesso que, 
por não se encontrar na Lei Complementar n9 li, de 71. não pode 
ser acatada, Sentença que deu pela procedência da ação, que se 
conlirma. Recurso improvido (Diário da JJt.Stira 23-9-77)." 

Limita-se, desse modo, o projeto a tornar ex.presso direito implícito na 
própriu le!!islacr10 de amparo aos trabalhadores rurais. 

S•lla das Sessões, 25 de junho de 1971), - Franco Moaroro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

UI COMPLEMENTAR N• 1/, DE 25 DE MAIO DE 1971 

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá 
outras pro,ldências. 

. ' .. Â~l.' 6;,. 'A' j,~~~~~ ·p~; ~~~;te· d~ ·t~~b~ih~d~~ 'r~~;Í,·~~~~~di~ia' ~~~~~d~ 
ordem rm:ferencial aos dependentes, consistirá numa prestação mensal, 
equiv:.1lcntc a 3U% (trinta por cento) do salário mínimo de maior valor no 
P:tis. 

I Ãs ('omi.uiies de Con.ttiiUiçào r Ju:aira, de Lrgis/açcio Social t' 
tlr Finanra.r. 1 

PROJETO DE LEI DO SENADO ,I• 197, DE 1979 

Acrescenta parágrafo ao arr. 482 da ConS(IIidatào das Leis do 
Trabalho, apro•ada pelo Doerei o-lei n' 5.452, de I• de maio de 1943. 

O Congresso Nacional dcc'reta: 

Art. I• O art. 4M2 da Consolidaçà.> dus Leis do Trabalho, oprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de \9 de maio c1c 1943, renumcrado seu aluai pará· 
g.ruro único com§ 19, passa a vigorar acrescido de§ 211, com a seguinte re· 
Llaçr1o: 

"Art. 4M2. .. ...................................... . 
§ I' .... " ...... "" """ ""." ... ""' " ... "". 
§ 29 A empresa notificará o empregado, por escrito e contra

recibo, sobre a fal ~a grave t:omctida, dentro de 1 ti (1le1) dia'!', nno 
podendo, após esse pra1o, alegar justa causa para a rescisUo do 
contrato de trabalho." 

Art. 211 Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicaçUo. 
Art. 39 Revogam-se as disp~sições cm contrário. 

JustiRcaçio 

O art. 4M2 da Consolidação das Leis do Trabalho relaciona os procedi
mentos de que o empregado deve se abster. sob pena da caructerizaçno de 
justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, 

Todavia, nada existe no diploma trabalhista a respeito da observãncia 
de um prazo para a dispensa baseada cm falta grave do empregado. circuns
t~ncia que tem provocado a utililaçào distorcida dessa faculdade concedida 
r, empresa, 

Com efeito, constatada a falta grave, a empresa. ao invés de dispensar o 
empregado rcsponsúvel, imediatamente, guarda esse trunfo na miio pura 
exercer todo o tipo de pressões c obter vantagens udiclonais, sob ameaça de 
rescisão do contrato de trabalho, por justa causa. 

Depois, u qualquer momento em que possa interessar-lhe, u empresa 
:.acuhu rescindindo o contrato de trabalho, mas com base em ocorrêncius an
tig.us c ullrupassudas. 

Nesse meio tempo, o err.pregado fica exposto li tirânica vontudc do muu 
empregador, completumentt. submisso Us ameaças de dispensa. 

Enti\o, puru afastar esse injustilicúvcl urbltrio da empresa, estumos pro· 
pondo que se torne obrigutória a notificação do empregado, sobre u fultu co
metida, no pr:~zo de dez dias, paru curucterizuciio da época cm que ~c deu o 
deslitc, Se a empresa nào rescindir o contruto de trabalho, nesse pruzo, niio 
11111is poderá fuzê~lo sob ulcguçUo de justa cuusu. 

S:~lu du!<. Sessões, 26 de junho de 1979.- Ore!ll~ Ouérclu. 

LEGISLA(' ÀO CITADA 

DECRETO.LEI N• 5.452, DE IY DE MA(O DE 1q7q 

Apro•a a Consolldaçio dos L<ls do Trabalho. 

Art. 4M2, Constituem justa causu para rescisão do contrato de traba-
lho pelo empregador: 

a) uto de improbid:.:de; 
b) inconlinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem pern;issiio do 

empregador, c quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual 
tmhalh:r o cmpregudo, ou for prejudicial ao serviço: 

d) condenaçUo criminal do empregado, passada cm julgado. caso não 
tcnhu havido suspensão da ex.ecuçào da pena; 

e) dcsídia no desempenho das respectivas funções: 
O embriaguez habitual ou cm serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
\) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra quul· 

quer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo cm caso de 
legitimu defesa, própria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador c superiores hierárquicos, salvo em caso de legitima defesa, pró
pria ou de outrem; 

I) práticu constante de jogos de azar. 
P:trúgrafo único, Constitui iguulmente justa causa para dispensa de 

cmpre!!ado a príaticu, devidamente comprovada cm inquérito administrati· 
vo, de utos :ucntatórios à Segurança Nacional. 

I ;~s Comú.fões di! ConJiituirào t' Jus lira e d,• L,•gülaçào Social. I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 198, DE 1979 

Disciplina o exercício da pronssio de delethc particular. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' Ao quadro de Alividades e Prolissõcs, do Grupo da Confede
ração Nacional das Profissões Liberais. anexo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, é acrescentada a categoria .. detctive particular". 

Art. 29 O exercício da profissão de detetivc particular ê permitido: 
a) uos diplomada:; em curso regUlar de ensino médio, com duração 

mínima de três (3) ano1 c currlculo estabelecido pelo Conselho Federal de 
Educação; 

b) aos que estejam, na data de vigência desta lei, exercendo a profissão 
há mais de seis (6) meses, desde que filiados à associação de classe ou ao sin· 
dica to por igual tempo e requeiram o registro dentro de cento c vinte ( 120) 
dias: 

c) aos funcionários policiais de carreira ou dos brgàos de investigação, 
pesquisa ou perícia criminal, desde que aposentados. 

Art. 3' O exerclcit da prolissilo de dclclivc particular dependerá de 
registro na Secretaria da ~ '!gurança Pública do Estado cm que o interessado 
desempenhar a sua ati vida. te ou, se este pretender exercê-la em muis de um 
Estado. também no Depan 1mcnto de PoHcia Federal. 

Art. 4~ A investigação policial somente será realizada pelos servidores 
públicos, civis ou militares, q Jc tenham essa atribuição fixada por lei ou re· 
guiamento, c por dctctives pt.rticulares habilitados na forma desta lei. 

Art. 511 As associações .,rofissionais ou sindicais representativas da 
clussc si1o obrigudas a fundar e manter escolas de formaç!lo de detctive parti· 
cu lu r, 

Art. 6' Os órgãos de que traiu o art. J• emitirão cédula de identidade, 
1.JUe servirú pura a identificação profissional do dctetive particulur c lhe durá 
acesso, ajuízo das autoridades competentes, aos locais c aos objctos c provas 
do crime, bem como às diligências policiais. 

Art. 711 Ao detetive particular é vedado: 
a) prestar declaraçilo a jornais, revistas c emissorus de rádio ,ou tclcvi

siio, snlvo em dcfesu própria ou de terceiros; 
b) prestnr informações a terceiros, salvo no cuso de rcqui~içiio cx.rrcssn, 

regulur, de uutoridade policial ou judiciária. 
Art. H~' O detetive particular é obrigado a cumprir. além da lcgisluçào 

cm vigor, as dcterminuçõcs constnntcs dos estatutos da respectivu msociaçào 
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rrofissiomtl ou ~indicuto, que piissam a constituir normas disciplinadoras do 
c:xcrdcio da profissilo. 

Art. 9Y As associações profissionais c sindicatos dc dctetivcs particu
larc:s l"llldcriio criar, dentro das respt:ctivas bust:s territoriais, delegacias rc· 
f!Íon:lis com ;.a finalidude de fisculizar o exercício da profissUo t: amrurar os 
assodudos. 

Art. llJ. No Ci.ISO de conduta inconveniente do dc:tctive rarticular, o 
Dirctor do Dcpart:lmcnto de Polícia Federal ou o Sc:cn:túrio du Scgurunça 
Públicu poderá aplicar-lhe a pena de suspensão do cxercfcio profissional ou 
cass:tçtlo do registro. 

A rt. 11. O Poder Executivo rcguhtmcntará esta lei dentro do prazo dc 
novcnti.l (IJU) dias. 

Art. 12. Esta lei entntrá cm vigor na data de suu publicação. 
Art. 13. Rcvogum-se us disposições em contrítrio. 

Justificatão 

No Hmsil, os dctetives particulares, embora aluem há mais de vinte 
:mos, :tind:t são m:tl vistos pela própria polícia regular, justamente quem de· 
•:ia prestigiar c respeitar ~ c<~tegoria prolis~ional em r.râio da indi~pensõ~bili· 
d:tde de sua existênci:t. 

Tulvez que umu pretensa concorrência seja a c<.ausa dcss<.a prevenção. 
Na verdude, como é amplamente sabido, a investig:tciio particul01r j:.t· 

muis interfere com ou prejudica a investigação polici<.al oficial, podendo, 
quando muito, prestar-lhe colaboração, inestimável nalguns caos. 

Por outro lado, apesar de cerca de cinco mil pessoas possuírem, no Bra
sil, certificados de conclusão de curso cspeciali1.ado de dctctive, :tpenus 7UtJ u 
I.!JI!U trah:.tlham re:tlmcnte como detetives particulares. 

Essas 7UU :1 l.UUO pessoas, provadas cm larJ;la experiência c com rcspei· 
túvcl tirocínio, estilo !t espera d:t regulamentação leg:al do exercício du profis
são, tendo <.a sua situação de instabilidade agravada pelo fato de grassar, 
nc:ssc úmhito, umu concorrência de curiosos que, esses sim, realmente só cuu· 
s:m1 prohlcmas ii classe e Us autorid:tdes, 

E inadiúvc:l, pois, a regulamentaçiao dói atividade, com vist:ts U clcvaçi10 
do nível de seus exerccntes e it garanti:t dos que se utilizam dos seus serviços. 

0 rrojeto de lei aqui oferecido bUSCa preSeiVólr OS direitOS doS aluais 
c.oo;ercentes d:.t profissão de: dc:tetive particular, permitindo·lhes o registro c, 
pois. :a regulariz•tção profissionul, dentro do praza de cento c vinte dias :.a 
cont:.tr da vigênciól da lei. 

Não desrrcz:a, ademais, sugestões da Comissão de Constituição c Jus
tiç:.a pura correção de um texto que nós mesmos havíamos apresentado n:.tl:t· 
!!islatum untcrior. 

SuJa das Sc:ssõcs. 26 de junho de J!l7CJ, - Nelson Carneiro. 

( ;lJ Comi.r.uk'i dt Con.uituiçiio ~ Ju.vti(a, dt Legi.rlaçiio Social e 
de Educarii(l e Cultura. J 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projelos que vêm de ser lidos 
serão publicados c remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. I'·Secretário. 
t lido o seguime 

REQUERIMENTO N• 21!, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anuis do Senado Federal, da palestra proferida pelo Excelent!ssimo Se· 
nhor Ministro da Fazenda, Dr. Karlos Rischbictcr, na Escola Superior de 
Guerra, cm S do corrente. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1979. - Lourhal Baptl•la. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o art. 233, § I•, 
do Regimento Interno, o requerimento scrâ publicado c submetido ao exame 
ó Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur· 
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao fim dos primeiros cem dias do Governo do Presidente Joüo Baptista 
Figueiredo, cube um registro sobre as açõcs realizadas, os critérios postos cm 
vigor c, ucinua de tudo, us perspectivas abertas pura o cumprimento du nova 
etupa du RcvoluçUo de 31 de Murça de 1964. 

Nu lJIIC tuc:t !ts açõcs de Governo, vale dcstucur a prcocupucUo no pros
seguimento das obr:ts inidudus relo Governo do Presidente Ernesto Gciscl, 
de modu •1 l'Vitur os prcjuí1.0S caus:tdos por umu solução de continuidude do 
~ctnr, 

A par deste trabalho que demonstra a perfeita :tarmonin entre o Govcr· 
no que se encerrou em IS de março c o que, naquel01 data, se inst01lou, o Presi· 
dente João Baptista Figueiredo realizou uma série de ações de Governo, com 
o objctivo de combutcr a infl<.açào e a distorção da economia, que vem atin
gindo as nõ~çiic:s de todm os continentes c que, r~o Brasil, estava compromc· 
tendo o nosso desenvolvimento. 

E de se ressaltar, ainda, a ação de governo relativa à claburacão do III 
Plano N<.acional de Desenvolvimento. roteiro que irá assegurar o éxito do 
trabalho governamental, nos próximos anos, dando·lhe coerência, firmeza e 
eficácia. 

O Nordeste sente os benéficos reflexos das açõcs do Governo, nesses 
primeiros cem dias, <.através do trabalho de Ministérios, SUDENE, Banco do 
Bwsil, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico, Banco Nacional da Habitação c Caixa Económica Federal. 

Assim é que, no meu Estudo, Sergipe, par01 citar um único exemplo, a 
explorução do potássio g:tnhou contornos de grande importã11cia: foi autori
lada, em 3 de m<.aio do corrente ano, a implantação do Projeto Potássio, 
constante da escav:.~çilo do primeiro poço de mina c usina de bencficiumcnto 
suficientes para produção de 500.000 toneladas anuais de KCL comercial. 
correspondendo a um investimento global de 157 milhões de dólares. 

Desejo, iguulmcntc, consignar, aqui, o meu aplauso pelos critérios pos· 
tos cm vigor pelo PresidertteJoão Baptista Figueiredo, nesta primeira fase de 
sua administr<.açào. 

Sem desmentir, nem destoar das normas adotadas pelo Presidente Er
nesto Geisel, imprimiu a seus atas, como Presidente du Rcpúblicu, um estilo 
pessoal, marcado pela espontaneidade, pelo informalismo c pela descon· 
tração. 

Este estilo conl<.lgiou su01 equipe de Governo c muito a tem ajudado na 
condução dos problemas com renexos na área social. 

Graças a ~lc o Governo soube absorver os movimci1tos grevistas que 
surgiram em princípios de abril. neutralizou, com u valiosa participação do 
Governador António Carlos Magalhães, os efeitos dos procedimentos dos 
que procuraram transform<.ar a reunião dos estudantes, realizada cm Salva· 
dor, em movimento contestatório ao regime, c, acima de tudo, estabeleceu 
um diálogo franco com a classe politica, com a imprensa c com todas as ins· 
tituições representativas da comunidade brasileira. 

Finulmente, cumpre-me lembr01r que o Governo do Presidente João 
Baptista Figueiredo, nesses primeiros cem dias, no c:<ato cumprimento do 
projeto político do Presidente Ernesto Gciscl, abre ldrga!i perspectivas a que 
o Brasil alcance, fiel aos ideais revolucionários, a plenitude democrática. 

Ê assim que interpreto a decisão de se consolidar a denominada abertu· 
ra políticu, com o encaminhamento, ao exame c consideração do Congresso, 
do Projeto de Anistia, tarefa que contou com a lúcida participação do nosso 
ilustre colega Pctrõnio Portella, hoje titular da Pasta da Justiça .• 

Quem se detiver na unãlisc isenta das históricas dcc!sões dos governos 
revolucionários, especialmente a partir de abril de 1977, através da Emenda 
Constitucional n' 8, verificará que o Projeto de Anistia é peca da maior im· 
portãncia, de um elenco de providências capazes de, pela 'primeira '.:ez, esta· 
belecer, no Brasil, o ólutêntico regime democrático. 

Por tudo isto, Sr. Presidente, faço este registro, aos primeiros cem dias 
do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, com a certcz:a de que 
ele hú de, no cumprimento do seu alto dever, promover o bem comum da 
Nuçüo brasileira. (Muilo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (l.uiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
mtdor Alexandre Costa, por cessão do Senador Saldanha Derzi. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA. Pronuncia o seguinle 
discurso,) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O tema niio é politico. E não sendo politico, nào pode:- nem sei se deve 
- despert:tr lilnto interesse paru os que me ouvem, Principalmente n;.a opor· 
tunidude cm que se prenunciam decisões, d:t mais elevuda sisnificacllo, p<.lf<.t 
a ununciud:t Dt'nwcracia JJra.ri/t'iru. 

Ni10 vou fular de Ani.rlia. nem rc:stritu nem irrestrita, tampouco da jú 
ch:un:tda ;.thntngentc, mais ubrnngente, mc:nos ubrungente, Mesmo pmljUI!, 

~c ~ignific:t perdrto, clemência, indulto ou gruçu, niio sei como uplicit·l:1 paru 
Hlntos homens rúhlicos c empresários, reconhecidamente injustiçados. Yiti· 
nws, portunto, c nào ri:us. 

Não vou f:dur de eleições diretus para Presidente, Governudores c Senil· 
llorcs, Nem pam Prefeitos dus Cupituis, cuju Emenda Bc:nevides sucumhiu 
ror llecurso Jc prazo. no domingo que pmsou. 

Tampouco de reformulação p:trlidáriu. Se :1 cxtim;ào Uos atuuis con~en· 
tidus ARENA c MDB pum e simplc~. Ou du criuçào de novu~. muitas 11t1 

poucas .~iglas, nàu interessa. 
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1\ mirn, interessa, sim, que 01 Democmciu seja restuuruda sem ndjetivos, 
urgente, no sentido conceituo1l amplo c :1hsoluto, p:m1 que possa reinar nesta 
N:u;i10 :1 puz social ti1o necessí1rin ao seu Desenvolvimento. 

Nilo me ocuparei do voto distrital. Nem o simples nem o misto, nem o 
composto. que h:tverú de aparecer, por certo, como fórmula salvadont do 
:1tual sistema cleitor:1l. 

Nt1o me ocupmci de artifícios que possam contribuir, soh o rótulo de 
Dcmocruci:1, do quero, posso e m•mdo, de umu imph1c;1vel ditudum pmti· 
dúria, c:~so o voto distrital venha a ser adqtado neste P<~is. 

Vou falar, sim, Sr. Presidente, Srs. Scn<Jdores, de um temu de reconhe· 
cido intl!rcssc nacional, até agora polt:mico: "A Ferrovia do Aço". 

Muitos for:1m os debates nesta Casa, pró c contra a sua construçi1o, c :1 

nohrc Oposiçi10 não perdc oportunidade para atacá-la, todn vez que, no seu 
conceito, arrolu os erros que, porventura, o Governo haju cometido. 

Atrevo-me :a abordar o tema. Não quero que no am:mhi1, se diga que 
:1qui, nenhuma voz se levantou para reclamar a su:a conclusão, no tempo, c t1 
vista ·das suas justilicativas econômicas, 

Nr1o desejo voltnr ao antigo debate, Se houve ou nào estudos. Se se file· 
mm ou ni1o sondagens. Se o País dispunha de recursos para construí-la, nos 
mil dias anunciados para a sua inauguração, 

"Se negócio de minério de ferro não é de monta pura enriquecer pais ai· 
g.um". 

"E por ser mercadoria pobre, ubundantc cm vários continentes, não su
port:J investimentos pesados." 

Considero respeitáveis todos os argumentos dos que u combateram c 
aind:J :1 combatem. 

/\ põ!rtir das críticas, quer pela Imprensa, quer nos debates havidos ne~
ta Cllsa, intensos e esclarecedores, meditando sobre as inúmems contri
bl.liçõcs que trouxeram ao problema, concluímos que as análises relativas ü. 
Ferrovia do Aço não devem omitir aqueles aspectos de interesse para o De· 
senvolvimento Rcgion01l e Global do País. 

Assim, o meu objctivo, no momento, não é o de despertar divisões, por· 
que entendo que, acima de tudo, o debate praticamente se esgota diante da 
evidi:ncia: ela existe em fase adiantad:a de construção, e su:J necessidade eco· 
nômic:~ está demonstrada. 

No final do mês de abril último, cm reunião do Conselho de Desenvol· 
vi menta Económico, o Presidente João Baptista Figueiredo determinou are· 
tomada da construção da Ferrovia do Aço, no trecho compreendido entre 
Jcceaba, cm Minas Gerais, c Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. 

Razões têcnicas e econômicas, expostas na oportunidade, innuenci:J· 
ram, por certo, :a decisão governamental. 

A Ferrovia do Aço é do conhecimento da opinião pública; não surgiu de 
um:J hor:~ para outra. Resultou de estudos, cm decorrência dos quais foram 
observadas projeçàcs de demanda de transporte fcrroviúrio, no triângulo 
econômico formado pelos grandes Estados do Rio de Janeiro, de Minas Ge· 
rnis c de Sào Paulo, de ordem a justificar uma expansão da rede viúriu especi· 
fica existente. 

Infelizmente, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o inicio da construção d:~ 
Ferrovia do Aço coincidiu com o momento de desajuste profundo da ordem 
econômica internucional. A inOação mundial repercutiu em nosso Pais, de 
tul forma, que ocorreu a necessidade de serem rcpensudas várias iniciativas e 
obras, já cm andamento ou cm adiantada fase de projetas. 

Ao invés do tratumento de choque ao fenômeno innacionúrio, a decisão 
novumente recaiu numa estratégia menos drllstica, de carllter graduulista. 
Assim, como jú !ie lizera anteriormente, buscou-se o objctivo de urticular o 
interesse nacional pelo crescimento económico c social, com as pressões ud· 
vindus d:1 influçào c do desequilíbrio do balanço de pagamentos. 

Em virtude disso, a Ferrovia do Aço, bem assim o programa fcrrovil1rio 
c outras obr:1s, sofreram reduções em seus recursos destinados a invcstimen· 
tos. 

o~ modo geral, u economia brusilcira foi sendo desucelerudu, de modo 
que nos últimos cincn nnos, entre 1973 c 1978, o crescimento unuul do Pro· 
duto Interno Bruto foi da ordem de 7,1%, ulguns pontos uhuixo do ritmo 
:tprcsentado nos cinco unos unteriorcs, 

O Sr. Aderbul Juremo (ARENA- PE)- l'ormitc V. E<• um upurtc'! 

OSR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Com muitu honrn. 
nobre Senador pelu J,;tralbu. 

O Sr. Aderbnl Jurcmu (ARENA - !•E)- 11or 11ernnmhuco. 

O SR. ALf:XANill!E COSTA (ARENA- MA)-I'or l'crmtmhuco. 

o Sr. Adcrhal Jurcrnn (/\RENA- PE)- O discurso de V. Ex• traiU Ue 
u111 ilS~JIIlhl Ja m;lior import[tncia para os destino!. Uo desenvolvimento hra· 

-------------------------
sih:irn, c V. Ex• u coloca dentro daquele prisma que sempre nurteou o~ ~cus 
pronunci:~mcntos, V, Ex• csti1 fuzcndo um pronunciilmenhl sem cxugcros, 
com o n1ait1r cuidado no tmtamcnto do assunto, porque ainda hít di:~s p:~~s:t· 
dos, :tqui, o nosso colega, Sr. Senador Gubriel Hermes, tocou no :1s~unto da 
l:crruviil do 1\ço. preocupado com os caminhos nuvi:tis. no ent:tntu, V, Ex• 
:tindii ni'Hl chegou ut~ os caminhos nuviais, mus estfl num:~ dissertaç~n lJUC 
iii~ me sinto incomod~Jdo cm intcrrompi:·lo. Mas quero trutcr a minha palu· 
v r:~ de :~poitl :1 tese que V. Ex• comcçu u otflorm no seu discurso, na ccrtcZil de 
que o seu pronunciamento trará um:.t contribuição sl:riu pura :1 soluçi'1n do 
prohlcrna da famosa Ferrovia do Aço. 

O SR. ALEXANDRI: COSTA (ARENA - MAl- Nobre Scn;~dor 
1\derbal Jurcmu, ugradcço o aparte de V, Ex•, ao mesmo tempo cm que peço 
desculpas por ter trocado a representação de V. E.~t• pela Paraíba. Mas tenho 
certeza de que V. Ext, como honra Pernambuco, também honraria, se repre· 
scntante pela Paraibti, 

O Sr. Aderbal Juremo (ARENA -I,E)- Nuscido n:J Paraiha, u e~cri· 
tnr Gilhcrto Freire me chama paraibano-pernambucuno, 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Dentro deste pa
norama glohal, o ritmo das obrus da Ferrovia do Aço foi rcdu1ido, cm cnn· 
son{md:J com a menor expansão esperada nus atividudes que scri:1m scrvldôi~ 
pelo referido projeto, em especial, a produção siderúrgica, cimenteira e a ex· 
portação de minério de ferro. 

N;td:t mais correto, Sr. 11rcsidente, Srs, Senadores, de vez que injetur rc· 
cursos maciços n:~ construção du Ferrovia do Aço, ü.quela í:poc:t, rcprc~cn\:1· 
riil, cm ccrt:l mcdid:t, õ~locar meios escassos, cujo uso :lltermllivo n:ts indú~· 
trias de bens de capilal e insumos básicos scriu bem nlais provcito~u para a 
cconomiu do Pais. 

Ninguém cm sà consciéncia, ninguém mesmo, pode pôr cm dúvida r:.1· 
1õcs tno criswlinas, pois que, mal ou bem, a estratégia entào formulud:1 rc· 
sultou plenumcnte satisfatória. 

Enquanto isso, nl1o houve ab:tndono do projeto da Ferrovia dn Aço. 
Apcn:~s umu redução nas suas atividades, ao tempo em 4ue, c purulcl:tmcntc, 
for:tm re:llizados diversos melhoramentos na dcnominadu Linha Ccntro.l'cr· 
revia antiga, paru que se pudesse elevar sua capacid:ade de tmnspmte. Estes 
mclhor:Jmentos foram de molde a permitir o :ttendimento da dcmand:t Jo 
trunsporte existente, que não deixou de crescer, apenas :1 níveis mcnurcs do 
que o previsto antes da crise do petróleo, iniciada em 1973. 

A inn:.1çàll deste inicio de ano de l'l7Q indica um certo cuid;~do no rca· 
qucccr a economia hrasileirn. 

Nt:m por isso, no ent:mto, devem ser esquecidos certos aspectos rclcvan· 
tcs do processo de crescimento econômico de um país, e, em primeiro lugar, 
os diferentes graus de expansão das suas diversas regiões c sctores. 

Nenhuma economia nacional cresce harmonic:tmentc. Se us~im fosliC, ii 

coi:m nmis fitei I do mllndo seri:1 planejar u articulação das su:ts p:trtcs con~ti· 
tuintes, com amplos benCficios gerais. 

R:~sta di1.er que c:nquanto, como jú observamos, o Produto Interno Uru· 
to cresceu, entre l1l73 e IQ78, 7,1% ao ano, no mesmo período a produçlto ~i· 
derúr~ica evoluiu, a cada doze meses, acima de 11%. 

O Sr. llonriquo dol.a Ro<qu< (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
apurtc, nobre Sen:1dor Alexandre Costa? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- Mi\)- Com muita hunr<~, 
nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique do La Rocque (ARENA - MA) - Solicito·o p:~ra, 
sobretudo, em nome da nossa terra, da gente que mandou V, Ex• puru cú c 
que procedimento idCntico teve pam conosco, dizer que V, Ell.• estil l'<ttcndo 
pronunciamento da muior rclevânciu. E quando alirmo que o prununciu· 
menta de V, Ex• é du muior relevância, quero dur ênfase :10 seu conteúdo, cm 
que u matéria-primu que V, Ex• está u debutcr é do pleno conhecimento do 
Senador c do engenheiro que, neste instante, nos premia com c~HI dis~er
t:u;ito sobre u Ferrovia do Aço, tào discutidu c deb:ttidu. A tese é cmpol~an
te, c e lu, sem dúvida, transmite no Governo elementos c dados que si1o imlill· 
cutivclmcntc du muior rclcvúnciu, e que hlto de servir p:tru oricn\:lr illJUclr.:~ 
sobre cujos ombros recuem u solução de problcmítticu tito complexa. Cnn111· 
niquei :1 V, Ex• que cu teriu de pussur pelo dissubor c pclu tristctu de deixar o 
plcnúrio i1s IS horus, pur ter que presidir a Comi~silu de Constituiçi1o c .ht"'· 
tiçu, pur:t debute de nHJtériu in:.u.liúvcl. Mus, antes de dci.'(ur n plcnúrin, pc~,:o 
que receba do Murunhito, dc~tc Maranhão que V, Ex• \ltnto illlHI r.: tuntu 
honra nc~t.J C:tsa, us rclicituc;i'lcs por urn prunundamcnto ~l:rin, pur um pro· 
nunciumcnto cheio t.lc cnm·eitos altamente v{tlidm IHl -.cu 'cntidu intrimccu c 
/lll ~cu ~cntido ~il!nilicativn Uoutrinítrio. Receba, Scnad1tr t\lc'(;tndrl.' ("tl\I;L. 
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a:-. fclicitaçôe~ de todos nôs das bundas do Maranhão por, nesta wrdc, ma i~ 
unw vct., nmndur cstH mcnsugem pura a nossa terra, o que vem conlirmm 
que o rnvo de lú, na horu cm que o escolheu, o fez tendo a certeza, não u:ndo 
JL1vidas, de que V, Ex• seria aqui um grunde representante do nosso Estado, 
um c\cmrlur Scnudor sempre u serviço dos intert:sses da nossa terra e, m•lis 
1ln que isso, sempre pronto a debater com sapiCncia I! cum~.:unlu::dmento pie· 
11(1 n~ grandes rroblcmas du Naçilo brusileira. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Nobre Senador 
l·h:nri4uc de Lu Rocqw:, ugradeço o apurte de V, Ex•, sem o qu:tl o meu tlis· 
curso nl'lo est<lria completo. 

Nós, nordestinos acostumados uos sacrifícios, quuse sempre escoihcmm 
temas como csses, combatidos, criticados, sérios, para truzcr Us tribunas, c o 
falemos na convicção de que estumos, com u coragem qUI:: nunca nos faltou, 
11 presl<lr os muis relevantes serviços ao Brasil e aos brasileiros, 

Repito, di1.endo que nenhuma c::conomia nacional cresce harmonicumen· 
tc. Se 11ssim fosse, a coisa mais fácil seria planejar a articulação de suas parte~ 
constituintes com amplos bencficios gerais. Bastll dizer que, enquanto 0 Pro· 
duto Interno Bruto cresceu, entre 1973 c 1978, 7 ,I% uo ano, no mesmo perío· 
do a produção siderúrgica evoluiu, a cada 12 mcscs, acima de 11%. 

Es~cs di.ldos cstito na Mensi.lgem enviada i.JO Congresso Nuciomtl, de 
1'179, pc:lo Presidente Ernesto Gcisel, c que signilicou umu avaliaçito de todo 
um período de governo. 

Na mt:ncionatla publicação, um outro dado, relativo à produçi10 de c i· 
mcnto, ohscrv:t quc estu crcsccu, entre 1974 e 1978, 73%, com média superior 
t:mto frente:~~ siderurgia quanto em confronto com o PIB. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que hoje acreditamm 
d~:va :t Ferrovia do t\ço merecer uma especial atenção, nu medida em que e:-.· 
tú situ:tda no que sc denomina triãngulo económico, o qual comprct:nde tri::-. 
dm mai~ ricos estados da Fedcr.tçào bmsilcira- Rio de Juneiro, Minus Gc· 
wi~ c o gr:tntle Est:~do de Sito Paulo. 

~lenciomtmos que foram realiz<Jdos, nos últimos anos, diversos mt:lho· 
r:1111entos nil Linha Centro, os quais elcvari'to a sua C<Jpacidade para 45 mi· 
lhi'lcs tlc toncladasjano. 

Mas est:t clevuçito julg<Jmos insuliciente, não só para o momento, como 
wmhi:m fn::ntc 1ts projeçõcs de demanda de transporte na :'1rea citada. 

Par<.J ll)79, segundo nota distribuída depois du reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Económico, de 26 de abril último, o tmnsporte pela Linh;.t 
Centro, no sentido de exrortaçr1o, será de 25 milhões de toncladltS/ano, paru 
urn volume de dcmanda signilicativ:tmente maior. Segundo a mesma fonte, 
mais du metudc do cimento c dos produtos siderúrgicos continu11m sendo es· 
ctmdos ror cuminhiao. Igualmente por rodovia estão sendo transportadas as 
cargas gerais, como tambCm foi suspenso o trítfego de passageiros, devido it 
satumçào da ferrovia. 

Tudo isso compromcte, como observa u nota que vimos referindo, "o 
c.:rcscimemo d:1 produçUo industrial de insumos búsicos no eixo Belo 
l-loritOntc-Rio-Sào Paulo, al~m de afetar negativamente a política federal 
de r.u:iumllil.;açào de consumo de derivados de petróleo". 

Cabe vcri/ic:Jr um problema futuro, di unte de alg:uns dados também ex· 
pn:s.~ivos. 

1\ssim, tle acordo com u Secretaria Executiva do CONSIDER, confor
me const:.t dltiBS Revista, de novembro/dezembro de 11)78, H produçilo bra
silcira e);;pantliu-sc iltUXól média de I 0,3%, no período ICJ5U/11)77, No ent:ln
HI, dentro do periodo, as taxas de cxpansilo foram muiorcs nos últimos anlls. 
C\the dest<tC<Ir, portanto, o seguinte: a produçilo de ICJ7U foi 2,45 vezts maior 
qut: :1 dc J1>6t1. P:.1n1 u presente décuda, o CONSIDER espera um ucréscimo 
;.ainda muior do ~Juc o agon1 cil:.ldo, estnndo previsto um ncréscimo de 2,74 
VC/CS, 

Por outro ludo, segundo 11 mesma fonte, o objetivo para ICJ8H é elevar tt 
~arucidudc produtivu atuul, que estú em torno de: 13 milhões de tonehtd:ts. 
rur:l JJ milhões de toneladus. 

E irn ptlrt;lnte dcstuc;tr que esS<I expansão objetivu 11 tornm o Pu is, j[J por 
volla de l'lH I f 19X2, :1uto·sulicientc no que dit respeito à produção siderúq;d· 

Uma 1:11 e.\pansi1o setorinl represcntn um reflexo bustnntc grande sohre 
lltltra!l :tti"iJ;tJcs, devido ;.lll forte cmfttcr impulsionistu du produc;tao do uço. 
Oh!!ervc.,..c, tamhém, que pura tanto surge como nc~.:essid;ade um itpnin suli· 
cicnlc de infr;t-c~trutura, c'peciulmente de transpor!!:. 

rnrna ... c, purwntn, necessúrio que o prohlema llcva ~t:r vi~tn cm .. cu 
,.tl!l,!ll!lltl, ~·ornpn:crukra/11 :1-.: atividades pwdutiva~ de hcn .. - ind(r .. tria ... c:n1 
t·.cr:d- c ti' •,n\·ic;tl,, lhl ca~ntl' trapspnrtc~. de talrnlldu que ni'to llCDrram 
t''>lr:tll)!lllanH:IJttl" tlll dcspcrdi~.:itl~. pui~ q11t.: tanltlllflll[llantn o ~111tru rq,rc· 
,t'ntatn tllll ,:u-.ttl larh,".tdL! ~nhrc ttlda .1 ~tll:il'dadc. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, os dudos que estamos truzcndo à consi
dt:raçào du Casa sUo, sem sombra de dúvida, bastante ponderúvcis e nos con
vc:ncerOJm da necessidade de ser reativ<Jda, prioritariamente, a Ferrovia do 
Aço. 

Isto não quer llizer, de formu alguma, que nos coloquemos cm posiçilo 
contritri:t aos melhor<Jmcntos que presentemente continuam sendo realiza· 
dos na denominada Linha Centro. 

Não cxiste incompatibilidade entre esses mclhoramentos e o prossegui. 
menta das obras da Ferrovia do Aço, 

ldt:ntico posicionamento foi cxternado pelo Ministério dos Transportes, 
em nota aliciai de 4 de janeiro último, quando ficou esclarecido que a Ferro· 
vi:1 do Aço "i: parte integrante de um pro.~truma Reral do Governo". 

Ao advertir par.t a dificuldade do mo~ento,; qual deslocou priorid<~
des, ii nota oficial do Ministério dos Transportes, no entanto, observu ser 
t:sta um11 fase de tmnsiçào no campo económico. Em virtude disso, acrescen
ta m:tis utliuntc o texto ora referido, permunccem as "perspectivus de que o 
P:.tís retome mais acelerado ritmo de crescimento, para o quul os tri.lnsportes 
devem estar habilitados a apoiar". 

PortanlO, c de forma clara, muis uma vez foi alirmada a intenção de, 
dentro de um novo quadro conjunturíll, prosseguirem as obras díl Ferrovi<~ 
do ,\ço. 

Outra não podcria ser a posic;ilo aliciai. A Ferrovia do Aço j~ estft com 
JU% do~ scus tr:1balhos concluídos e bastante conht:cidas também <JS limi· 
lações da denominada Linha Centro, ainda que melhorada. 

O prohlema est~ posto, sem que, no fundo, huj;t qualquer incompatibili
d:tde entre li Linha Centro e a Ferrovia do Aço, sendo de todo v~ lida u am
rliaç~o de capacidade relativamente à primeira c necessário, sem dúvida, o 
rro~seguimcnto das obras da via ora em constru~ào. 

Todo o conjunto de fatos c dudos ora expostos convergem no scntido de 
confirmar como plenamcntc acertada a decisão do Governo, levada ao Con
selho de Desenvolvimento Económico, de prosseguir us obras da Ferrovia 
do ,\ço, no trecho compreendido entre Jeceaba, cm Minas Gerais, c Volta 
Redonda, no Estudo do Rio de J:meiro. 

Sr. Presidente e Sr.'i, Senadorcs, atrás já ufirmumos que, apesar de rece
her mclhorumentos que elcvurào sua C<Jpacidade de transporte, mesmo assim 
:t dcnomim1du Linha C~:ntro estará sem condições de atender a toda a de
rnand:J n:1 úrea u que serve. 

Podt:mo~ embasar tal :.tfirmativa com a opinião técnica de uma entidade: 
feder~1l cstreitamcntc vinculada 11 matéria. 

Segundo informação do Conselho de Não-Ferrosos e Siderurgia -
CONSIDER - publicada no jornal O E.<tado de S. Paulu, do 26 do do· 
1embro de 1978, o reaparelhamento da malha ferroviária hoje existente (a 
Linha Centro) atenderá sem qualquer problemu u demanda de tr!tnsporte si
dcrúrf(icu até o ano de 1985, 

No ent:.tnto, segundo a mc-:ma fonte,u partir daquele ano "será impres
cindível "' entrudu em operação da Ferrovia do Aço, pois toduu cupacidude 
tle transporte: tias linhas existcntes estará esgotuda". • 

A opção do CONSIDER C claru, decisiva, e baseada em projcções es
t:ltistiCliS :.advind;.JS das revisões de: dados constantes do Pluno Mcstre de: Si
derurgia. 

Isso quer dizer, forum considerados apenas os dados referentes a um se
tor, se hem com característicus bastante pronunciadas de impulso, tanto 
par;.~ trús quanto paru a frente, dos demais setorcs económicos. 

/\ mesmu fonte que vimos citando, o CONSIDER, adverte também 
par:1 o problema do estrangulamento no transporte siderúrgico, principul· 
mente no trccho Belo Horizonte-Rio de Janeiro, caso até 1985 não esteja 
concluidu a Ferrovia do Aço, 

Eis que há, entilo, uma articuluçilo entre u opinião de um órsilo técnico 
com a tlecisi'lo dn Governo de dar o curá ter prioritário pura o prosseguimcn-
1<1 das obrus du Ferroviu do Aço. 

!,:.Ira tal decisão, outros fntores foram turnbém considerados, dentre eles 
<t comp;maçi'lo entre os invcstimcntos nccessúrios 11 Cltda umn dus ferrovii.Js c 
os seus custos operacionais. 

De uma purte, hí1 o reconhecimento oficial, purtido do MinistCrio do~ 
Tramportes, tle que os investimentos exigidos pclu Ferrovia do ,\çn silo su
rcrit~rc:~ illjUCics nt:cessúrios la Linhu Ct:ntro. 

A., despes;~~ com u infra c supcrestrutura no projt:to Je duplic;.Jçào d;1 
t.inha l'cntrn estilo previsw~ em ~H bilhões, IJ:! milhõe, Jc cn11eiros. Fn· 
quaJlli' j,.,o, para a retomada da Fcrrovi:1 Jo Ac;o, no mesnwtrcclto entre Jl·· 
~:eaha c B;~rra do Pirai. :1 pl'l'VÍ\Üo ê da urdem de J:! hilhõe .... S:!l milhllc~ lk 
.:rutcifth. 
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E iii vem <l~.:omp<lrnçào, rcprescnt<ldit pL•Ios 1.:ustos operacionais de um c 

outro projeto. 
O ~o:usto médio por tonc\ada com n duplicação da Linh:1 Centro estú e~ ti· 

rn:1do cm Cr.~ 135,90, sendo de upen:1s Cr.i 92,50 uquelc cul~.:ulado pam :1 
Ferrovia do Aço. 

Esses números oferecem, Sr. Presidente, um quudro 4ue, vi:-.to no seu Ji
namismo, conduziu i1 opção pela Ferrovia do Aço. 

N:1 vcrdadc estamos diunte de uma qucsti'lo cconómic;~ somente cap:1z 
de ser resolvida :1 p:1rlir de informações da mesma ordem. Ainda que a Fer
rovia do Aço seja tecnicamente superior, pof ser mais moderna, acreditamos 
que cm últimn :málise esse aspecto não é: o mais significativo, 

O uspccto económico é o fundamental, sendo facilmente vislumbrado 
pcl:1 compamção dinâmica de custos. 

No caso, também um outro fator de peso há que considcrnr. A impor
t;inci<l da Fcrrovin do Aço para o desenvolvimento de Mi nas Gerais, Estado 
que hoje :1presentu taxas de crescimento bastante elevadas. A produção mi
ncinl contará com uma via de trnnsporte capaz de atcndcr um fluxo crescen
te de bens, sem receios de estrangulamentos insuperáveis no futuro. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, procuramos, neste pronunciamento, 
formar uma visão do conjunto do problema, visando, em última instância, 
reconhecer em que sentido se articulam o interesse nacional e o regional, 
num campo espccílico, dos transportes, cuja essencialidade nunca ~ demais 
destacar. 

A Ferrovia do Aço é, portanto, necessária, técnica c economicamente 
viúve!, c significa n tranqUilidade de que por muitos anos o crescimento cco

. nõmico terá uma via capaz de sustentar os nuxos de produção, de ida e retor
no, com os maiores proveitos possíveis de serem obtidos. 

E necessário que se despreze as paixões. Há que se enfrentar a realidade 
com coragem c espírito público, tal como Juscelino enfrentou na construçr1o 
de Brasília c na Rodovia Belém-Brasília, a famosa "estrada da onça", tr1o 
cornbatidu, tão criticada, hoje grande pólo de Desenvolvimento Nacional. 

Afinal de: contas, deixando de lado a sua necessidade urgente, compro
vuda cm projeçõcs para o futuro, Já estão t.:.;licados milhões de cruzeiros 
oriundos do sangue, suor c lágrimas de i :!0 milhões de brasileiros. 

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

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Concedo o aparte 
a V. Ex• 

• 
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Nob" Senador Alexandre C os· 

t:1, V. Ex•, às vezes, se comporta distante da tribuna, cm virtude dos seus que 
fazeres na 1•-Sccretaria, que V. Ex• tem enfrcntado com galhardia, sucesso e 
brilhantismo. Quando ocupa a tribuna,~ porque vem tratar de um problema 
sério, como este, da Ferraria do Aço, c o Senado ouviu a sua explanação ob
jetiva, p:ttriótica, categórica, U qual dou tnmbêm a minha palavra de solida
riedade, pelas coordenadas e os parâmetros cm que V. Ex• colocou a Ferro
via do Aço, Está de parabéns V. Ex• e está de parabéns o Senado, por esta 
tarde cm que V. Ex• aborda com proficiência c conhccimento um problema 
que está apaixon:mdo a opinião pública nacional, que é o incremento da Fcr
roviu do Aço, que precisa ser construída pam o escoumcnto da produçl'lo 
ferrífera c siderúrgica de Minns Gcrnis. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA)- Nobre Scnudor 
Dirceu Cardoso, agradeço o aparte de V. Ex• Sou seu colega c admirador 
dl.-sdc <I C.imara dos Depu tu dos, c agora, no Senado Federal, o que tenho fei
to é procurar imitar o espírito ·combativo quc sempre vi em V. Ex•, tunto na 
Cftmaw dos Deputados como no Senado Federal, enfim, tod:t vez em que cs
tú empenhado o interesse público, como V. Ex• bem o demonstrou nu luta 
pelo Porto de Tubarão, no seu querido Estudo do Espírito Santo. Muitu 
obrigado. 

O Sr. Dirceu Curdoso (MDB- ES)- Nobre Senador Alexandre Cos. 
tu, pelu primeira vez o Senado vai tributar u V, Ex•- e atruvés de V, Ex• ii 
Mesu- a signilicucão do que V, Ex• fez para as classes humildes do Senado, 
como J9.Sccrctítrio. Nós todos compareceremos, todos; funcionários atingi
dos, nào atingh.los, beneficiados e grutas a V. Ex• e Senadores hilo de lhe tri
hutar, no último diu de sessão, 11 maior homenngem que esta Cusu já prestou 
it Mcsu atruvês desta brava liguru de V, Ex•, cstu Jiguru que acom['lunhci no 
ano pussudo nus suas manifestações aqui, estou ucompunhundo agoru e ucom· 
panhmci cm todos os momentos cm que V. Ex• se dignm a sair cm c:m1po, 
lutando pelos idc:lis (JIIC têm nnimudo a vida púhlic<~ de V. Ex• Portanto, o 
Senado ir!1 prestnr u V. Ex• c il Mesa u manifestação que nuncu prestou a 
t\-lc.~:tul~uma cu Senador :1lgum, ao brilhante, au combativo c :10 justo Sena· 
dor Alexandre Costa. 

O SR, ALEXANDRE COST,\ (ARENA- Mi\ I- H<>Jnenu~"" que 
ni"w ~crú justa se ni'w estendida l:.lmhí:m a V. Ex•. que igualmente lutou por 
todos esses ide:tis que ;1lcanç:1mos. (Muito hcm! Palmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- Concedo a pulavru uo Sr. Se· 
nad(lr Nelson Carneiro, para uma rúpida comunicaçào. 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ. Pura uma comunicuçóo.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo cst:1 tribunu para somar minh:1 vo1. 11 da Câmara Municipal de 
M:1g.~. prcocupuda com :1 situação de cercu dc trczcntus fnmflias o1mcaçadas 
de despejo pela Cia. América Fabril, que sobrevive sob intervençl'lo do Ban
co Ccntrul. 

A medida atinge cm regra antigos servidores aposentados, qut: demm o 
melhor de su:1 vida parn a empresa, que agora os quer despejar. sem que pos· 
sam, com os modestíssimos proventos que recebem do INPS, pensar cm ulu
g.ur outrns moradias. 

De tal amc:1ça, que já se vai concretizundo, não escapam sequer :ts viú
v:ls dos :lntigos empregados, ainda que, sem qualquer vinculo cmprcgutício, 
p:1gucm aluguéis à empresa, 

H~ um clamor generalizado na localidade de Pau Grande, c p:1ra fazer 
chegar aos Srs. Presidente da República c Ministro da Justiça a angústia e o 
desespero, vizinhos da miséria c do suicídio, daquelas humildes famílias, estfl 
cm Brasília uma comissão composta pelos Vereadores Aristeu Fernandes 
Sobrinho, Joào Magno da Mota Barros e lbiracy Pereira. 

Quero afirmar minha confiança de que as altas autoridades do Pais se
rão sensíveis às súplicas desses velhos moradores, de vários decênios, alguns 
dos quais já transpuseram os oitenta anos de idade e agora se encontram cm 
vias de abundonar as casas onde plantaram seu lar, viram crescer os filhos e 
servem de abrigo aos netos. Mais de: quarenta famílias já foram despejadas. 

Era o que tinha a dizer, agradecendo a V, Ex• a gentileza de me huver 
dudo a pulavra. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao 
nobre Scnudor Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, viveu o Senado Federal, através de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, um grande dia. E que, deslocanda .. se da Alemanha, convocado 
pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ontem prestou seu depoimento na
quela Comissão do Senado Federal um dos dirctorcs da Kraftwcrk Union 
Akticngesellschaft, a empresa que, associada à NUCLEBRÃS, está cons
truindo Angra li c Angra III e vai construir as oito usinus nucleares do Pro· 
jcto Nuclear Brasileiro. 

Portllnto, Sr. Presidente, pela primeira vez tiVemos oportunidade de ou
vir uma autoridade estrangeira do gabarito de uma das grandes empresas de 
energia nuclcnr do mundo, que é a famosa K WU da Alemanha, que, através 
do seu Dirctor, Dr. Arrio Martim, prestou o seu depoimento, atendendo ü 
convocaçii.o daquela Comissão, 

Sr. Presidente, é: uma manifestaçl'lo que o Brasil precisa s:1bcr: quando 
convocumos uma autoridade para que clu preste o seu depoimento perante 
aquelu comissão, às vaes essa convocação é recebida de mú vontade. 

O Dr. Arno Martim, Diretor da empresa, deslocou-se cspt:ciulmcnte du 
Alemanha, tendo voltado ontem mesmo à noite para o seu pais, ô!penus para 
prestar o scu depoimento perante aquela Comissão Parlamentur de: Inquéri
to, 

Quero, assinulando o fato, também agradecer us providências da Mesa, 
cm fncc dos pedidos feitos pela comissão à mesma, que fornm prontamente 
atendidos e tivemos um desenrolar pcrreito, depois de dez horus de upanhu
mcnto do depoente, 

Assim, Sr. Presidente, quero manifestar que o Presidente da K WU ale
mil, internacionnl, associudu à NUCLEBRÁS, dirimiu ulgumus dúvidus nu 
Comissão Parlumcntar de Inquérito, convidando inclusive esta Comiss~o 
para visitar os serviços de enriquecimento de juto centrífugo que u Alemanha 
cstll empcnh:tda c que o Brasil i: associado u elol ncstc empreendimento. 

Eu comissào, Sr. Presidente, atendendo ao convite da KWU e da Em
b:lixada u\emii, vai dcslocur-sc, nos dias 8 e 9 dt:julho próximo, às cxpcnsus 
do governo ulemào, paru visitar os serviços de enriquecimento de Kurlsruhc 
c Julich, inclusive u Ag~ncia I nternucionul de: Energia Alômic:t, ê::m Yienu, IHI 

Austriu, onde, tumbi:m, trnturcmos de assuntos vinculados U cncrgiu nuclcm, 
de que Angm li c III são os pólos de atençüo, os pólos de desenvolvimento 
du Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, í: o registro que fac;o, com satisfuçftu, pois o Sena 
do, untem, viveu um Amndc diu. Pela primciw vez, umu i.IUiuridude estran-
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gcira, du rwrtc do Dirctor da KWU u.:mã, deslocou-se de seu pais pam 
atender ii convocação de uma Comissão Jlurlamcntar de Inquérito, e, uqui, 
da:-. III hor;1.~ da manhã às JQ horas. prestou seu depoimento, circunstanciado 
c ohjctivo. Todus as questões indagadas aS, S• foram respondidas, semprt:, 
cum sahcdoriu c gr:.tndeza. 

E leve, Sr. Presidente, de minha purte, a manifcstaçno Jc L.Juc u ~ua vin
da lt CPI c uo Scnudo do Brasil era uma demomtraçUo do grau dt: apreço, de 
acmamcnto c de simpatia que homens do seu porte: devotavam ao Pur!.unen
lo Ju Rcpúhlicu Federal Alemã c ao Parlamento do Brusil. 

l.:ru o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Sobre a mesa, com uni· 
caçi'to que serú lida pelo Sr. 19-Sccretflrio. 

E lida a .~l!guinte 

Brasília, 26 de junho de 1979 

OI'ICJO No tJHl/79 

Senhor l1rcsidente, 
Tenho :.1 honrn de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Hélio 

Duque foi indicado pnr estu Liderança para substituir o Deputudo Elquisson 
Soan:s nu Comissilo M istu incumbida do estudo e parecer sobre :1 Proposta 
de Emenda U Constituição n9 20, de 1979 (CN), que .. dá nova redução uo ar
tip:o 51, !i J9, e :.10 :1rtigo 55,§ 111, da Constituiçllo Federal, dispondo sobre a 
rejciçi'lo, por decurso de prazo, de projetas de iniciutiva do Presidente da Re
púhlicu c sobre a competência do Congresso Nacional para emendar 
decretos-leis", 

Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima c consideração,- Freitas Nobre, Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Será feita a substituição so
licitada. 

COM/',IRECEM MAIS OS SRS. SENtiDORES: 

Jorge Kalume- José: Guiomard - Eunice Michilcs- Evandro Car
reir:.t- Gabriel Hermes- Jcssé Freire- Milton Cahral- Marcos Freirt: 
- Arnon de Mello- Luiz Cavulcantc:- Teotónio Vilela- Passos Porto 
- Jutahy Magulhàes- Lomanto Júnior- João Calmon- Amaral Peixo-
to - Hugo Ramos - Roberto Saturnino - Mu rilo Badaró - Tancredo 
Neves- Amaral Furlan- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Pedro Pe
drossiun - Leite Chaves- Jaison Barreto - Lcnoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está finda a hora do exp,. 
dicntc, 

sa.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
llem I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 184, de 1979, 
do Senador L!tzaro Barboza, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n' 164, de 1978, de sua autoria, que 
acrescenta alínea ao art. 2o, do Decrcto-lc:i n9 869, de 12 de: se
tembro de 1969, que "dispõe sobre a inclas!o da Educação Moral c 
Cívica, como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino no Puís 
e dá outras providé:ncias". 

Em votuçào o requerimento. 
Os Srs. Senadores que: o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Arrovado. 
O projeto a que se refere o requerimento, que vem de ser aprovado, vol· 

tarú a trumitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- llcm 2: 

Votuçilo, cm turno único, do Requerimento n~' 18H, de 197'>, 
do Scnotdor Hclvidin Nunes, solicit;mdo a transcriçi\o, nos Anuis 
dn Senado Feder:1l, do urtigo sob o titulo "Jmé Luiz Batistu", de 
autoria do Professor Eugênio Gudin, puhlicudo no jornul O G/oho, 
llo dia 7 de junho de IQ7Q, 

hn \'lll<tç~n. 
U!<> Sr~. Senadores que o aprovam {lllciram conservar-se como se adwm. 

( P11u~;1.) 

Arrnvadn. 
Ser;, l'cilol a transcriç~u. 

E a Jt'gtlinft> u maféria cuja ffanscrirào é Jo/icitada 

JOSE LUIZ BATISTA 

Eugênio Gudin 

Ni'tn pnderin passar sem especial registro 3 data de hoje:, 7 de junho, que 
marca o cc:ntcn!trio do nascimento de um dos mais ilustres engenheiros brasi
leiros da primeira metade deste século: José Luiz Batista. 

N:1scido no Piuui, que já naquele lempo se destacava pelo valor dos ho
mens que mandotva para o Sul, José Luiz aqui acabou seus estudos, 
formando-se na Escola Politécnica do Rio de J anciro no inicio dos unos 
191itJ. 

Com curso brilhante, sobretudo nas matérias que exigiam conhc:cimcn
tos de Matemática, gozuva Josê Luiz de uma grande estima c admiracüo dos 
colegas c contemporâneos. Um, cu fui, que entrado para a Escol;~ uma meia 
dúzia de unos depois de José Luiz, n:corri a suas nulas particulares de Cálcu
lo Infinitesimal, matéria cm que o catedrático da Escola não era um dos 
mais prestigiosos. Josê Luiz morav<J cm uma pensão pobre que dava para a 
Praiil do Flumengo ao tempo em que essa rua (c o respectivo bonde) acabava 
nu rua Dois de Dezembro; o rc:sto era praia de areia e fundo de quintal. Ali, 
de giz na mão e quadro prc:to na frente, "integr:.~mos" mais de uma centena 
de: equações. 

Nào era só eu; havia outros privilegiados que José Luiz :.~jud:.~va. A esse 
respeito, deu-se um episódio que ficou célebre nos anais da Escola. Foi o da 
:tjuda dadu por José Luiz ao nosso colega Bastos Tigre (conhecido poc:ta hu
morístico que durante anos escreveu os ••Pingos c Respingos" no Correio da 
Munhiil. Tratava-se: da Prova Oral que Tigre tinha de prestar na Cadeira de 
Geometria Descritiva (I Y ano. professor Ortiz Monteiro, temido por sua se
veridade e até uma certa má vontade para com os alunos). De acordo com o 
regimento da Escola dispunha o examinando de 2 horas para refrescar a me
mória, entre a tirada do ponto eu argUição. Acontece que a sorte não bafe
jou Tigre: caiu-lhe um ponto complc:.Jto- "Plano Tangente a uma Superfí
cie Revt:ssa de Revolução". Huvia duas hipóteses possíveis; a de Plano Tan
gente por um Paralelo ou por um Meridiano. Apesar da e.Jtcelente memória 
visual de Bastos Tigre não havia tempo material para meter cm sua cabeça as 
épuras referentes aos dois casos. Resolvemos então correr à sorte e ensinnr
lhe apenas uma das duas hipóteses. E se o professor argUisse sobre a outra 
ele estaria de qualquer forma perdido. Unanimemente, indicado pelos cole· 
gus para rreparar Bastos Tigre, José Luiz ensinou-lhe: o caso da Tangência 
por um Meridiano. Correndo o risco da pergunta não cair nesse lado. Inicia· 
da a argUição citou Tigre, conhecedor da psicologia do Professor Ortiz, com 
a ênfase e desembaraço costumeiros, o teor de seu ponto. dizendo: "há dois 
casos, Sr. professor; o do Paralelo e do Meridiano", dando maior ênfase à 
puluvra paralelo. Aí o professor Ortiz replicou: "pois vamos inverter a or· 
dem e começar pelo caso do Meridiano". Com a sopa no mel, TiS:rc soube 
esgotar o seu tempo, desenvolvendo 11 soluçllo do problema como queria o 
professor c foi aprovado. O é.Jtito encheu a todos de entusiasmo e resolveu-se 
celebrar a façanha de José: Luiz Batista, o salvador de Tigre. Foi ele entllo le
vado de charanga da Escola Politécnica no Largo de São Francisco à Confei
taria Colombo para celebrar tilo nuspicioso ncontecimento. 

O "Sense of Humor". de José Luiz, deu lugar a muitos episódios interes
santes. Um deles, lembro-me: eu, foi com o velho Marechal Pires Ferreira, 
também piuuiensc c amigo de José Luiz, que, quando Dr. Washington Luiz 
subiu à Presidência da República entendeu pleitear a conclusão da Estrada 
de: Fc:rro de Petrolina a Tcrcsina. Pediu a José Luiz que fizesse a revisão dos 
estudos e orçamentos c poucas semanas depois recebeu estes estudos e um 
orçamento de 77 mil contos (contos daquele tempo). O Murcchal era uma fi. 
gura pitoresca que andava em casa com um grande chapi:u na cabeça, Leu o 
pnpcl, mas leu errado dizendo: "7 mil contos", ao que José Luiz retrucou: 
"Não, Marechal, são 77 mil contos". Ai o Marechal levantou-se, tirou o chu
pi:u e declnmou: "Nem cu, nem pessoa de minha família, jamais em tempo 
ulgum, ouvimos ralar em tanto dinheiro!" 

José: Luiz foi totalmente um engenheiro ferroviário. Toda sua curreiru 
foi feita, no Governo ou setor privado, nas estrudus de ferro. 

De inicio foi trubalhur com Sumpuio Corréu nu entito construçtto du Es
tradu de Ferro Noroeste dt: Buuru a Jtupura onde nuquele tempo huviu muit:l 
mmu virgem, muito fndio c muita mulúriu; depois é que veio o café. E hoje 
cstú tullo trunsformado em pustugens. 

Depois foi tntbulhar :tinda com Sump:~io Corrêu na construçilo da Es
tralla de Ferro Ccarú-Mirim do Rio Grande do Norte, onde :-.ccwtou- mui
tn hcm casado. 

Seu filho mais velho qm: tinha cntr;u.lo para a !\larinha c a quem cu en
l;to chamava de Almirante (ele em ~uarllitam:.trinha), vcin a ser nitdu menos 
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do que: o ilustre: Almirnnte Melo Batista, Ministro da Marinha do Presidente 
Castello Brunco. 

Na Centrul do Brasil pura onde o convocou o Diretor (Governo Epitá
cio), seu :1migo Joaquim de Assis Ribeiro revelou-se um admirável colabora
dor. 

Depois voltou à lnspetoria Federal de Estradas ao tempo de Osório d..: 
Almeida, Frontin c outros grandes engenheiros, onde sua figura, nu Chelia 
du Secão T~cnica, se destacava por sua competência cm matéria de engenho
riu ferroviária. 

Nessa posição, [ui cu, que cntilo era Dirclor Geral da Grcat Wcstcrn, 
buscá-lo pura trabalhar conosco, especialmente com seu amigo e compadre 
Assis Ribeiro que cu havia chamado para Superintendente Geral da Estrada . 

Lembro-me neste tempo de uma frase lapidar de José Luiz sobre Assis 
Ribeiro: "mais inteligente já vi; melhor carátcr nunca", conceito que' eu ain· 
da hoje subscrevo. ' 

Afastado Assis Ribeiro por motivo de saúde, José Luiz continuou a co
labor~r nu Grcut Western com Arlindo Luz c Manoel de Azevedo Leão, seus 
sucessores. 

José Luiz era modesto por temperamento. Deixava que seu grande pre
paro técnico se mantivesse na segunda linha, mas todos que o conheciam o 
consideravam como um dos mais ilustres engenheiros ferroviários que teve o 
Brasil ao tempo da hegemonia das Estradas de Ferro. 

Seria uma ingratidão de sua classe c de seus colegas não se lembrarem 
da data de hoje. do centenário de seu nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 3: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n., !93, de 1979, 
do Senador Agcnor Maria, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da Marinha. 
Almiranlc·dc·Esquadta Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, 
por ocasião do anivcrsãrio da Batalha do Riachuclo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se cncon· 

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E. a seguinte a matêria cuja transcrição ê solicitada 

••Marinheiros: - Hoje reverenciamos os bravos brasileiros que, na ma
nhà de li de junho de 1865, cm Riachuclo, tiio dignamente deram seu teste· 
munho de total desprendimento c grande amor à Plltria cujo pavilhão jura· 
ram honrar e defender. 

Nu história de um povo, os grandes momentos são sempre marcados 
pela acão dos grandes homens que, nas ocasiões dramáticas que precedem as 
decisões, conseguem superar suas próprias limitações c, com a noçllo exatu 
do cumprimento do dever, fazem o que deve ser feito c o que a Naçao espera 
que seja feito. 

Assim procederam o eminente Almirante Barroso, comandante da Divi
são Naval cm Operação no Rio Pnranll, o guarda·marinha Grccnhalgh, o 
marinheiro Marcnio Dias e tantos outros grandes brasileiros, comandantes, 
aliciais, praças c companheiros de nosso Exército que, juntos, naquele dia de 
glórias, legaram à história pútria e à tradição naval tão preciosos exemplos 
calorizados pela lealdade e bravura dos advcrs6rios de entao. 

QUis u providênciu divina que brasileiros e paraguaios, hoje, marchas
sem juntos nos caminhos du concórdia c da cooperação, unidos a todos os 
povos de nosso continente. Por certo, não foi cm vão o sangue outro ta der ru
mado, 

Em tempos de materialismo e descrença, o ato cívico que ora renov;l
mos rc~Jcstc·sc de especial significação, ao reafirmar nossa pcrmnflencia nos 
imutúvcis e sagrados principias espirituais c morais legados por nossos unte
pussudos. 

Nu hora presente, cm que dcrrontnmos novos desafios c desfechamos 
novos rumos, u Nação conta mais uma vez, como tem contudo sempre, com 
o descortino, o patriotismo, o desprendimento c o amor cívico da geração de 
marinheiros que constitui o patrimônio maior de nossa Marinha. 

Marinheiros do Brasil, que u mística de Tumundarl: e a perene 
lembmnçu de nossos heróis do II de junho de 1865, continue unos inspirurc 
conduzir no cumprimento do dever." 

. " •\ ·- ._ .... 
\ ' .. 

O SR. PRESIDENTE (Aicxundrc Costn) - Item 4: 

Discussão, em turno único (uprcciuçào preliminur da constitu
cionillidadc:, nos termos do art. 2% do Regimento Interno), do 

Projclo de Lei dii Câmara n• HH, de 197K (n• 3.443, de 1977, na 
Cusu de origem), que determina consulta plebiscitáriu às popu
laçbcs da área amazônica do Estado de Goiás a respeito du criuçUo 
do Estado do Tocantins, tendo 

PARECER, sob n• 265, de 1979, da Comissào 
- de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucionulidude, com 

voto vencido, em separado, do Senador Franco Montoro. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Puusn.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, dcclaro~a encerrada. 
Em volação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se cncon

. tram. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
E o ,çeguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 38, DE 1978 
(n• 3.443-C/77, na Casa de orlsem) 

Determina consulta pleblscllírla is populações do área amazô
nlca do Estado de Golb o respeito da crloçio do Estado do Tocan. 
dns. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i9 Simultaneamente, com as eleições de I 5 de novembro de 
I Q7S, será rei ta consl.llta plcbiscitãria aos eleitores dos municípios do Estado 
de Goiás, situados na área da Amazônia Legal, sobre a criação do Estado do 
Tocantins. 

Parágrafo único. A consulta referida no caput deste artigo abrangerá 
todo o eleitorado dos Munidpios de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacc
ma, Araguaçu, Araguafna, Aruguatins, Arapocma, Aurora do Norte, Ar· 
raias, Axixá de Goiás, Babaçulândia, Brcjinho de Nazaré, Colinas de Goiás, 
Couto Magalhães, Cristalândia, Conceição do Norte, Dois Irmãos de Goiás, 
Ducré, Diunópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraf (cx
Tupiruma), Guru pi, ltaguatins,ltacajá, ltaporã de Goills, Lizarda, Miranor· 
te, Miruccma do Norte, Monte do Carmo, Nazaré, Novo Acordo, Nativida
de, Pcquizciro, Presidente Kennedy (cx-Tupiratins), Pedro Aronso, Porto 
Nacional, earaíso do Norte, Pium, Ponte Alta do Norte, Paranã, Peixe, Pin
dorama, Ponte Alta do Bom Jesus, São Sebastião do Tocantins, Sitio Novo 
de Goiás, Tocantinópolis, Tocandnia, Taguatinga c Xnmbioá. 

Art. 211 Para os fins do art. 111, as cédulas confeccionadas pela Justiça 
Eleitoral pura as eleições nos referidos municípios conterão a seguinte inda
gaçi\o: "E o cleilor [avorávcl à criação do Estado do Tocantins?", com local 
para respostas "sim" c .. não" a. serem a.ssina.la.das, no mesmo ato de votar. 

Art. 3\lc Ao serem apuradas as cleiçZ.cs municipais, as mesas eleitorais 
apurarão os resultados da consulta plebiscitãria. 

g 1., Terminadas as apurações, em cada municfpio ou zona eleitoral, o 
respectivo juiz comunicará ao Tribunal Regional Eleitoral do Estudo de 
Goiás os resultados da manifestação havida a favor c contra a criação do Es
tudo do Tocantins. 

~ 211 De posse de todos os dados da consulta, de cada municfpio, o Tri
bunal Regional Eleitoral do Estado de Goills rarll a apuração lotai, publi
cando o resultado nna\, com o número de votos a favor e contra a criação do 
Estado do Tocantins. 

Art. 411 A consulta p\ebiscitãria aos municfpios constantes do purú· 
grafo único do art. I.,, integrantes da ãreu da Amazônia Legal do Estudo de 
Goiás, se furú nos termos das instruções que a respeito forem expedidas pelo 
Tribunul Superior Eleitoral. 

Art. SY Esta Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação. 
Art. 6., Revogam-se us disposiçZ.cs cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - llem 5: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei da CAmaru 
n• 27, de 1979 (n' 4.701/78, nu Casa de origem), de autoria do Tri· 
bunul Superior Eleitoral, que disp~c sobre a criação de cargos nu 
Secrewria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dú·outras pro· 
vidêncius, tendo 

PARECERES FAVORÀ VEIS, sob n's 304 c 305, de 1979, dus 
Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- dr Fhumçus • 
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--------------· -··· .... 
O pn.:,cntc proJctn ln1 aprt:~o:J:IC!,, cm rmrnc~ro turno, na 'c"~Hl de~~ dn 

ctmcnt~. ~m. tcrrnw. dn ;1rt. lllK, ~ ·'1', da Con~tituh;t•tl, a matCria wrú ,uh· 
GRUPO: Outras Ativhlades de Nível Médio 

mctiU:1 a Uni' turno .. de dis.:u~si1n c vnwçiw. Cargos Categoria. Funcional e Classe Códl~o Referência.o; 

l·.m di .. cm,fln n projeto, cm 't:gundo turnn. -----------------------
Tccnlco de Contabilidade, B TRE·NM-1042 31 a 3G 1'cnhum dm Srs. Scnadorc .. snlicil:lndn a pal;tvra. dccbro cnc~:rrada " 

di~cu .. s:,,l, 

1'm \Crlllll' du :~rt. J~K do Rt:~imcnto lnt~:rno. a votaçiw d;1 matCriil 
di!\ I! scr li:itil rl!ln rro~.:csso nominal. 

Por iiCtlrdn das Lidcranç;Js, entretanto, o projeto fui :~pnwado. cm pri· 
mciro turntl, simhulic;~mcntc. Assim, cm consoni'tncia com tt!.JUclH dcch.iw, :1 
Pn:,hli:nci;l iril suhmctcr :1 matérht 110 Plcnilrio, cm segundo turno. pr.:lo me,. 
11111 prnct:~so. 

l:m vot:Jç;iu u projeto. 
Os Srs. Senadores que n :tprovam queirnm conservar-se como c~tr1o. 

(Pau,;t,) 

1\prov:~lhl. 

:\ nwtérla vai r. s:mçi'Hl. 

r:· o .\·,•guilfll' o prt!il'lo upromclo 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 27, DE 1979 
(n• 4.7111/7K, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a. cria.ção de cargos na. Secreta.ria do 
Tribunal Rc:'ioual Eleitoral 1lu Pi:J.ui, e dá. outras provi· 
dênela.s. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Flcam crlo.dos no Quadro Permanente da Secretaria 
c'.o Tl1bunal Regional Eleitoral do Plaui os cargos constantes do 
Anexo a esta lel. 

Parágrafo únlco. Para os cargos de que trata este artigo só 
fC nomcnrão servidores cujos deveres, direitos c vantagens sejam 
DJ dc!lnldos em estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constl· 
·~ulção Federal. 

A.It. 2.0 Os funclonãrlos federais, estaduais e munlclpals, per
tencentes a outros órgãos da Administração Pública e que presen· 
tomcnte estiverem prestando serviços ao Tribunal Regional Ele!· 
tor•1l do Piauí, poderão concorrer à transposição ou à transforma
•:; o elos respectivos cargos cfetlvos do Quadro Permanente do Trl· 
bunal. 

Art. 3.0 As despesas decorrentes do disposto nesta lel cor,rão 
'' conta dns dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional 
::leltornl do Plaui ou outras para esse IIm destinadas. 

Art. 4.0 EstÍIIcl entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrá.rlo. 

ANEXO A LEI N.0 , DE DE DE 197 

Carros 

5 
6 

lO 

21 
5 

11 

16 

Cargos 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAut 
CARGOS CRIADOS (Art. 1.o1 

GRUPO: Serviços AuxlUares 

Caterorla Funcional e Classe Códiro Referênciaa 

Agente Administrativo, c TRE-SA-8~! 32 a 36 
Agente Administrativo, B TRE-SA-801 28 a 31 
Agente Administrativo, A TRE-SA-801 24 a 27 

Datllógrafo, B 'I'RE·SA-802 24 a 27 

Datllógrafo, A TRE·SA-802 16 a 23 

GRUPO: Outras Atlvldad09 do Nivel Superior 

Cntcc-orln. Funcional e Classe Código Referências 

Contador, A TRE-N.S-024 37 a 43 

I 
1 Técnico de Cnntohllldadc, A TRE·NM-1042 24 a 30 

2 
I Tcle!onlsta, B TRE-NM-1044 19 a 23 
1 Tcle!ontstn, A TRE·NM-1044 li a 18 

2 

GRUPO: Serviços de Transporte Oficial e Portaria 

Cargos Cateroria Funcional e Classe Código Referênci:n 

2 Motorista O!lcial, B TRE-TP-1201 16 a: 20 
3 Motorista Oficial, A TRE-TP-1201 14 a ns 

5 
5 Agente de Portaria, c TRE·TP-1202 13 a 17 
5 Agente de Portaria, B TRE-TP-1202 7 a 12 
9 Agente de Portaria, A TRE-TP-1202 3 a 6 

O SR, PRESIDE!'OTE (Aie>undre Costa) - ICem 6: 

Discuss;'to, cm primeiro turno (:~prcciaçi'lo prclimin;~r da cnn,. 
titucionalidllde. nos termos do ar\ . .29tí do Rc~imcnhllntl!rnnt. dn 
Projeto de Lei do Senado n"' 64. de 1979, do Scnadtlf 1-r:mcn ~1nn· 
tnro,qut:ahcmu~.2"'doart. 67da LcinQ J.HII7.dc.2fldc;1pll"'tndc 
l%!1 llt:i Org:itnicu d;t Prcvidi:ncin Sod:~l) modilic;Jdii pch1 ar\. I~ 
dn Dt:cretn-lci nY 66, de 21 de novcmhro de 11)66- dctcrmin:~t..tw: 

n~ hcncficios concedido~ pdn INPS seri'Hl rcajuo;ti.ldth na ha"t.' dn 
rt::Jjusl:lmcnto do sal:'trio mini mo. tendo 

1>,\RECER. sob n"' 221. de JQ79, da Comisst1o: 
-de Consliluiçiio e Jusliça, pela inconstitucion;tlid;•dt:. C1~m 

\'Oto vencido dos Senadores Cunha Lima. Tancn:do 1\C\'C\, Hu~n 

R:lllHh c Lál:trO Burbola. 

Sllhrc :1 mcs:t, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1~>-Sccrct;írin. 

f: lido t' uprnl'udo o .H•guintt' 

REQUERIMENTO N• 216, DE 1979 

NllS tt:rnllh dll :~rt. JIO. ;.ilint::l c. do Rc~imcnto Interno. requdro 
~ldi<~mcntn d;1 di.~cu.,sno do Projeto de Lt:i do Sen:~do n~' M. de 1'l71l. cnn,. 
t;mtc dn item 6 d11 Ordem do Dia potra o dia 22 de agosto do :1nn ~m cursn. 

S:~la das Sessões, 26 de junho de 197'>. - Franco .Monlnro. 

O SR. PRF.SIIlF.!'OTF. (Alexandre Costa) - Irem 7: 

Discussi\o, em primeiro turno (aprcci;u;(Jo 'prt:liminar da cnn,. 
titucion;llidude, nos termos do urt. 21)6 do Regimentu Interno\. dtl 
Pwjctn de Lei do Senado no lN, de l'l7Q, do Senudor Cunha lima. 
que altcr;.t os arts. 15 capm, c 16 do Decreto-lei n11 1.6-'2, de 7 de de· 
lt:mhrn dt: 197K, tendo 

P/\RECER, sob n~' 23K, de IQ79, d;J Comisslio: 
- de Conslltulçào e Justiça, pcl11 inconstitucionalidudc Clllll 

\'tlltl vencido dos Senadores Nelson C:trneiro c Láz:m1 Barhn111. 

Em diM.:ussi'tn o projctll, 4u;mto i1 constitucion11lidadc. (P:~ww.) 
Nilll lwvcndn Ortldores, dcclaro-:1 enccrrõ~d:J. 
Em \'tlluçi'ltl, 
Tem a p;tl:Jvr;J u nohrc Sen:1dor Dirceu C:~rdo~l>. 

O SR. PRESIDENTE (Alc:-<andre Cosw) - Conccdtl a pttlavra iHl 
1111hrt: Senudnr Dir,;eu Curdl>Sl>, pura cncaminhur :1 vot:u;;t1o. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pura encaminhara "'lilo;ilo>. 
!"tJtl 1'11i rcvisln pcln l>rttdtlr.)- Sr. i>rt:sidcnte, Srs. Scm1dorc~: 

De :1utori:.1 du nohrc St:mtdM Cunh:1 Limu. que ni\o se encontra cm plt:
nilrin, mm que me solicituu que li1.~:sse :1 sustcntuçilo oml dt) seu projchl, c'h: 
\·is;t altcrilr n «'Ufllll dol urts. I~ c lfl do Dccrt:tn·lci nQ 1.64~. de 7 dl' dl'· 
1emhn1 de l'l7K, isto i:, tl'i proventos dt: inatlvidudc pugos cm dccnrrCnci~t ti~.· 

ilf'ltl't:nlmlnria. lmnsl'cri:nt.:ia puru a reserva remunt:radu nu reforma. por pl'"· 
'n:1 iuridica d~: Dircito PúhliCll, su;Js :tuwrquias. cmprc~a~ pUhlit:a' 1.' 'ncic· 
da de' de ct.:nnomiamista, atC n valor de IKlJ mil crutcirn~ anuui.,, ll~ll .. ~:roht 
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incluidos como rendimentos tributáveis na dcclaraçUo de contribuinte qlic 
tcnh:t ó5 unos de id<lde ou mais, ao término do :mo-base correspondente. 

Sr. Presidente, é de justiça que o Senado apóie c aprove o projeto do 
nobre Senudo Cunha Limu. 

Cunha Lima, Sr. Presidente, é um dos Senadores que, intesmndo u Ban· 
cad:1 da Paruiba, tem tido, de parte do Senado, o testemunho do quunto é e:-.· 
tim:1do c é respeitado n<:~ Casa, porque hoje é o Presidente da Comissào de 
Finanças, por unanimid<:~de, c Presidente d<J ComissUo de Orçamento, por 
unanimidude, coisus que nós não estumos.acosturnados a verilicar c :1 teste· 
munhur ncstu Casa c nc:m nu outru Casa do Congresso. 

O Sr, Mauro Benevldes (MDB-CE)- Permile V. Ex• um upur\e'! 

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

O Sr. Mauro Bcnct-ides (MDB- CE)- Exatamente par;l d<:~r também 
o meu testemunho da :uuaçl"10 do Senador Cunha Lima. nesUI Casa, L'Speci:ll· 
nu:nte na Presidência d<i Comisstio de Finançns,devo dizer a V. Ex• que, tão 
lo[! O o Scnudor Cunha Lima ascendeu ao cargo máximo daqLele órf!:àO ti:cni~ 
co do Senado, pôs em prática diretrizes ~s mais acertadas para o perfeito c 
udcqu•1do funcit1namento daqude órgilo técnico. Ressalte-se- c V, Ex' s;.lbc: 
di~to muito bem- que a Comissão de Finanças, nos termos do que prccci
tll<l a Lei n~ 6.223, tem cncurgos da maior relevância no que diz respeito uo 
controle e à liscalização financeira e orçamentária, c o nobre Senador Cunha 
Lima, cioso das prerrogutivus da comissilo. tudo tem feito par<:~ que essas 
prerrog<llivus sejam fielmente cumpridas por quantos integram aquele órgiio 
do Senado Federal. Era este o testemunho que me obrigava a dar, neste ins· 
t•mte, <I V. Ex• e à Casu, no momento cm que faz o enaltecimento da li guru 
do grunde parlamentar que é o nobre Senador Cunhu Lima, nosso ilustre 
comptlnheiro de Bancad<1 nesta Casa Legislativa, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V. 
b• que:, também. tributu ao nobre Senador Cunha Lima a homenagem do 
seu apreço, da sua admiração e da !iignificuçllo que o Senado tem deste ilus· 
tn: representante da Puraib<:~, aqui, nesta Casa. 

Sr. Presidente, estando ausente do plenário o nobre Senador Cunha Li· 
ma, em virtude de atendimento a outra comissão a que S. Ex• tem que pres
tar a sua colaboração nesse instante, venho encaminhar ti Mesa e à conside
ração do Plenário- e para isto solicito o apoio da ilustre Bancada da ARE· 
NA, comandada pelo bravo Senador José Lins, essa magnifica floração inte
lectual que o Ceará nos mandou, cm tão boa hora, como seu representante 
no Senado- que, se adie a votação do projeto para que tenhamos, na rea
bertura da sessão legislativa, após o recesso parlamentar, a oportunid<:~de de 
discuti-lo, 

Sr. Presidente, é justo o projeto do nobre Senador C:unha Lima. Primei· 
ro, não quer que sejam contribuintes os brasileiros de: :nnis de sessenta e cin· 
co anos, <:~qucles que ingressaram numa aura e que: nào devem ser atingidos 
por essas contribuições pcsadn~:: rle nenhum imposto. 

E ainda há mais, Sr. Prc'-ld~ntc, e:;$c: projeto nào contempla a todos da 
fuixa dos sessenta c cinco anos, atinge aqueles que tenh01m n Ct)ntribuições ou 

''os proventos de inatividude pagus em decorréncia de aposentado· 
ria,- quer dizer, os uposcntados ti\o injustiçados, pelas legislações 
de todos os governos que :-,e sucedem neste País- transferência 
para a reserva remunerada ou rei'orma- os militares- por pessoa 
jurfdica de Direito Público, suas autarquias, empresas públicas c 
sociedades de economia mhna, ntê o valor de CrS l 80.000,00 (ccn· 
to c oitenta mil cruzeiros) anuais, não serão inclui•..!os como rendi· 
mentes tributâveis na decluruçi\o de contribuinte que tenha 65 (ses
senta e cinco) anos de idwlt: ou mais, no término do ano-base cor
respondente," 

Portanto, trata~sc de uma categoria de brusilciros que tem 65 anos ou 
mais c os vencimentos nu faixa de 180 mil cruzeiros. 

Peço, enti'lo, à Bancada da ARENA puru que possibilite, com a pre· 
sença do seu autor, o ilustre Senador Cunha Lima, tenhamos a oportunid<:~de 
de discui'i-lo, com mais fundamentos, com muis ruzões, nu reabertura do Se· 
nado logo após o recesso. Peço, ussim, ao ilustre Senador José Lins, que tem 
comundudo ti Buncndu du ARENA em tantus butulhus decisivas aqui no pie· 
núrio, que uquiesça c anua nesse: upoio uo nosso requerimento de ndiumcnto, 
:1 fim de ljliC: possumos, clltào, ter umu oportunidade melhor. mais nmplu, 
nwis trunqUilu pura t.lis,;utir projeto justíssi1no 1 que truta du categoria dos 
hra~ilciros que entraram na fase dos 65 unos, no último quartel da vida c cu· 
jn!i proventos nüo atinjam os lHO mil eru1eims pm uno. Portnnto é o apelo 

lJUC fuça ao nohrc Senudor José Lins e à Buncnda da ARENA a lim de que 
apóiem esse pedido de tr:msferéncia da dntu du discussào do projeto par:1 
reabertura da !iCssào, <~pós o recesso parlamentar. 

Er;.t o que tinha u dizer, Sr. Prt·s.idente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia)- Sobre a mesa, requenmen· 
to do Scntldor Dirceu Cardoso solicitando udi:1mento da votação, Consulto 
;los Srs. Scnudores se desejam usar d:1 palavra. (Puusa,) 

O Sr. José Llns(ARENA- CE)- Sr. f"residente, peço :1 palavra p:m1 
cncuminhar a votuçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre C os tu) - Com n paluvru o nobre Se· 
n:1dor José Uns pura encaminhar a vot:~çào. 

O SR, JOSI': UNS (ARENA- CE. Para encaminhar a vo\açioo.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo <lpcnus informar que a Maioria vota com o requerimento, pelo 
adiumcnto da votuç:Jo da matériu. Isso por considerur relc:vuntc: o intcrc:ssc 
llo assunto, c o sentido de equunimidade que traz <JO texto do Decreto n'l 
I .6.J2j7H. Embora o Parecer da Comissão de Justiça seja pela inconstitucio· 
n<lliUallc da mutéri:1, não vejo inconveniência em dar oportunidade para que 
a matéria ~cju, em tese, mais uma ve'l. analisada nesta Casa. Muito obrigado 
a V. Ex• 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costo)- Sobre a mesa, requerimen· 
to que será lido pelo Sr, 19-Secretário. 

E lido ~ aprovado o seguinu 

REQUERIMENTO N• 217. DE 1979 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do art. 310 do Regi· 
menta lntc:rno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Ld do Senudo 
n~" M9, de 197<>. constante: do item 8 da Ordem do Di<~, a nm de ser feit<:~ nu 
scssno de 22 de i.lgosto de 1979, 

Sulu das Sessões, 26 de junho de 1979. -Dirceu Cardoso. 

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - De acordo com a delibc
r:.lçtio do Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia par<:~ a ela retornar no di<~ 
22 de agosto do ano em curso. 

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está csgo\Odu a ma1éria 
constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a p<:~lavra ao nobre Sr, Senndor Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Volto no tema transportes urbanos por considerar ser este um dos 
problemas mais sérios do Pais, c que está a merecer providências urgentes e 
continuas do Poder Público. 

E do conhecimento da Nação, e faz pouco tempo~ uma greve de moto~ 
ristas cm Silo Paulo provocou um transtorno tãó sério D vida da Capital B<:~n· 
deirante, que logo foi encontrada uma solução. ainda que provisória, para 
pôr fim à paralisação dos ônibus. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este episódio vem comprovar aquilo 
que tive oportunidade de mencionar nesta Casa. uo afirmar que cerca de se~ 
tenta por cento dos transportes urbanos, quer nas grandes como médias ci· 
dadcs brasileiras, é feito por ônibus. ~ engano imaginar-se que os metrôs, 
quer do Rio ou Sno Paulo, vào resolver o problema de transporte urbano na· 
quelus grandes metrópoles. 

E que silo as ónibus que transportam qunsc todos os usuários, quer nu 
ucumulução de pussageiros pura o mctrô, nu sua origem, quer nu distri
buição dos passageiros no fim da linha do metrô. 

,\ Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, ao tempo de minha ges~ 
tào como seu Presidente, levantou o número total de ônibus que prcstum ser· 
viço no trnnsporte coh:tivo em todus us grandes c médias cidades brasileirus. 

1\ conclusão u que se chegou foi CJUe esses õn i bus têm vidn média de upc· 
nus cinco unos, cjú naquela épocu, hú doi~ unos atrás, consli:ltamos a neccssi· 
lludc urgente de um pl1mo paru reposiçl'10 du fro111 nacionul de ônibus nunw 
pror10rçi\o nuncn inferior u vinte por cento, anuulmcnte. 

Vcrilicou-sc olint.lu que, na rnuloriu dos cusns, us empresm Uc llnihus nlto 
tinhum cnndic;àes de renovar suu frotu na propnn;Uo ncimu mencionuda, por 
vúrias razõc:s, tod:~s consilicnu.l;1s vlllid<IS, ;1 cornc';ur pelo linilnd:uncnto Uc 
veiculo, que era pratknmentc proibitivo, 
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P:~ra ~olucionar este imp<.l'ise, a Empresa Br<.1sileira Ue Tran~portc~ Ur· 
banm instituiu uma fllrma Uc linunciamento onde os recursus par:t linanciar 
a rcnova~;ün de frota erum constituídos de parte Ua Empresa Br:•silcira de 
Transportes Urbanos c parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco· 
nt1micn, diminuindo, assim, o custo do dinheiro. 

Os rcsulto1dos foram excelentes, c já sc preconizava para breve a ~olu~i1o 
1.h:linitiv:l, :Jiarg;mdo-sc a iniciativa pura todo o puís. 

Assim, foram beneficiadas 01s empresas de Goiitniu, Belo Horiwntc, 
1\Hto Alegre, Curitiba, Sào P;1ulo, Recife, Nat;ll, Jorl(l Pe~so:1, Forwlcta c 
oulr<.l!oo cidaUes de menor porte. 

Estou informado, entretanto, Sr. Presidente, que este rroccdimcntu foi 
susrcnso, o que rcrre~enta grave rrcjuizo p:1r<1 os transrortes urbunos no 
Polis. 

Outm rrovidência que foi \Ornada, ainda quando Presidente da Emrrc· 
s:1 Bn1silcim de Tnmsportes U rbanus, foi a elaboração c implantaçi1o urgcn· 
te de projetas que contemplavam, tamb~m com priorid:~dc, o cstabelecimcn· 
to de pistas exclusivas pó.lra ônibus, com sinalizuçUo adequada que rermitissc 
utingir-sc velocidades comerciais dos õnibus, mesmo nas horas de pico, de 
até quarenta quilõmetrosfhora. 

Estes projetas foram implantados em vúrias Capitais do Brasil com êxi· 
to absolUto, oferecendo uma alternativ<.~ para o usullrio do transrorte indi· 
viilu:1l, contribuindo, assim, par:1 uma real economia de combustível. 

Finalmente concluímos, através daqueles estudos, que, além de pistas 
exclusivas, sinalização adequada e ónibus novos, um outro fator tornava ii 
soluçt1o praticamente inócua, pois, <.~lém daquelas condições mínimas para 
um transporte urbano cfctivo, o problema do motorista c seus uuxiliarcs dos 
ônibus representava um ponto de cstmngulamc:nlo sério para cxecuçUn da· 
quclcs rrojctos. 

Com efeito, levantamentos que efetuamos cm várias cidades bmsileims 
revelaram que dificilmente uma empresa podia manter um motorista por 
mais de um :~no em sua frota. O argumento era semrre o mesmo: os salários 
emm baixos porque ns t:1rifas também cru baixus. 

Entendíamos naquela ocasião, como entendemos ainda hoje, que, à sc· 
melhança do que ocorre nas companhias de aviação, onde o sulário dos co· 
momdantcs de aeronave i: alto e compatível com sua responsabilidade, t:lm· 
bém os motoristas de ônibus urb<.~nos, gu<.~rdadas as proporções, têm a mes
m<~ ·rcsponsubilidadc, por conduzir mais de ccm f'HISS;.Igciros por viugcm n<~ 
hom do pico, c g~•nh;.mdo sa\úrios ni10 compatíveis com suu responsabilida· 
de. 

Lcmhrúvamos nuquela ocusirlo como apcl;~mos agora para o Sr. Minis· 
tro do Trubalho que determine: estudos no sentido de regulamentar a prolis· 
sà(l de motorista de ônihus urbano e scus auxiliares. 

Est:1 providência eontrihuiria pura uma melhoria imediata dos serviços 
prcstudos !I comunidade pelos motoristas de ônibus que vê:cm os seus coleg;~s 
dos ônibus interestaduais com mt:lhon:s salários ~: tratamento condigno. 

Est<~ conquista, Sr. Presidente, dos motoristas de ônibus interest:~duais 
deveu·sc a um<~ iniciativ:1 do Departamcnto Nacional de Estradas de Roda· 
gem, pmcurando melhorar o serviço prestado por empresas do mmo, afere· 
cendu, :~ssim, uma :1ltcrnativa vúlida para o usuário do trunsporte indivi· 
dual. 

Um outro aspecto que dcscjo abordar, uqui e agora, sobTe este problc· 
ma, é o do combusth·el usudo pelos ônibus urbanos. 

E engano imagin:1r-sc que o gusto m~lior de combustível é devido ao 
tr<~ni!portc cnlctivo urbano. 

Com efeito, apesar de existirem no P:~ís mais de sessenta mil ônibus ur· 
huno~. ~onsidcrando-st: apenas as grundcs cidades, ali esses veículos tr:ms· 
port:1m cerca de sessenta c cinco por cento do total de pussageiros c respon· 
dem por apenas vinte por cento do consumo de combustível. 

Ao contrúrio, os veículos particulôircs e táxis trunsport:~m vinte c cinco 
por cento de pussagciros e gastam oitenta por cento do combustível cmprc· 
gado cm trnnsporte urbano. 

flor isto insistimos, c uqui apelumos paru o Sr. Ministro dos Trunspor· 
tcs, ljLIC Uimunilc i.l Empre~a Brasileira de Transportes Urbanos no sentido de 
se atingirem os resultados que preconizúvumos hú dois anos :urús, isto é,lfUC 
o tr:msportc colctivo rm ônibus, simples ou mticuludo, c uté microônihus 
cm certos cusos, ofereça uma altcrnutivn vúlidu pura nquclcs que U'iam o nu· 
tomóvcl particulm cmnn soluçf10 para o transporte urbano. 

Paru (\btençllll dc~tc~ resull:ldos, m projetos dn EmprC!<>il ura~ileira de 
rransportc!'> Urbanos, cm ulguns cus os juntamcntL' cum u GEl POTe curn a .. 
Rc~i(H!~ ~lctropnlitniHt!'>, preci~am ~cr imrlant01dos com urgl:ncia. ram que 
~L' uhtL'nha, lk fato, ccnnnmia de (;IHilllllstível. 

ljnw prnm.li:ncia digna de aplau~os jú foi lllmada pelo Goveruo, quan· 
Un Ucterminou a mhtura de vinte por ~cnto de [.dcool ü ga~olinu. c incremen
ta agora a rroduçiw Uc úlcool cm cscula n<~cionul. Com c~w~ mell1d:1~. i: clil· 

ro, c~turcmns cconomizundo, na mcsm:~ proporci'lo, :1 g:~~olin;1 oriunlla do 
petrúlco impnrtado. 

Pum illt.:illlc.;itr u é:;J.ilu uc~cj:H.Iú, Clltrl!totnto, sug.erimO.'o<.lqui ill) Sr. ~1inb· 
tru Cêsar C;ds que Uctcrminc U PETROURAS que cm lu~wr dc cxportar·.,e a 
gasolina excedente, com :1 economi:~ ohtidii, que se f;u;a cm idéntil.·a prn· 
porçf1o, isto i:, uté vime por cento, u misturu de gusolina cum óleo Die.,cl, 
cois:~ que até hoje ni'w se fez neste Pais. 

Isto ni1o sú ~possível, comü desejável, pois p<.1ra est:l mistura n~o é nc· 
cessúrin chegar-se i1 gasolina com aditivos (mais c01rõ1 naturalmente). c .,im 
pude-se us:1r a gasolina b[1sica oriund;~ d<.~ destilação, nas refi nu ria~. 

Por outro lado, ê da muior urgênciu que se completem o~ estudo .. para a 
fahricaç~o nu Pais de um aditivo económico a ser us;tdo nn :'dconl. c com 
is~o pmsihilitar o uso dcste combuslivel dircl:Jmcntc no!'> mature~ Dic~cl 
existentes, novos ou usados. 

Vário~ sflo o.'i aditivos, Sr. Presidente, que a indU~·.tria LJUÍmicõl hr:t!<>ileira 
tem condições de fabric;.u economicamente no País. Um dc~tc~ aditivu~. jú 
foi us:~do cxpcrimcnt:.almcntc com absoluto sucesso, ê o nitr<~to de ciduc:o.ila 
Adicionando-se este produto ao álcool hidrutadn, podcrcmm utilit:í·lo dire
wmcntc nos motores Diesel com um simples mmnjo na hnmb01 injctora. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Permite\'. h• um upurtc'! 

O SR. ALBERTO SILVA (ARE~:A- PI)- Com muito pratcr. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Estou ouvindo cnm muiw 
utcnçUo o discurso de V. Ex• num assunto interc:ssundo 'u todos nós, sohrctu· 
do esse problemil do comhustivc\. Sabe V. Ex• que o maior prohlenw dos dc
rivudos do óleo hruto, do petróleo é nós economizurmos gasolina atc:ndendo 
au o1pclo po1trióticu do Governo c devemo'< cconomidl·la ao múximn, 
substituindo-a pelo ;'llcool. o que j{t dcvíamos hú muito tempo tê·lo feito. L 
historicumentc tinha mos condições para isso, h fi m<~is de vinte unm: lemhrn· 
me de que no tempo da guerm usllvamos já, nas bombas de ga~olina, no 
Nordeste, um combustível chamado usga. V. Ex• talvel tenha tido notk·i01 
disto, visto V. Ex• ser muis moço do que cu. Em vcrd:1de, o que c~ tá me prco
cupomdo i: substituir o õlco diesel, porquanto o problema da gasolin:t. iltra
v~~ do ftlcoolanidro c do ú\cool hidratado, já está rralicumentc resolvido cm 
termos teôricos, vamos dii:cr assim, porque ainda prccis:Jmos regulamcnt:1r a 
sua distribuição. Ati: agora estamos, apenas, com o perfume de [l!cool nn .. 
comas mais rara uma propaganda, para uma promoção do que propri;.~mcn· 
te 01tendcndo ~~ realidade brasileir::a, porquanto se V. Ex• sair d:~qui de 
Bn1síli:1 num automóvel até o seu Estado irú sentir dificuldade de abmte~i
mcnto. De maneira que tL'Oricamcntc estamosjll usando o :'tlcool • .ma~ prcci· 
S<lmos que ele funcione em todos os postos de ub<.~stccimcnto de comhu~tivel 
do País, ni10 só d:.1 PETROBRAS, como também de empresas estrangeiro~~ 
que ;~qui têm postos di! gasolina; tudo isso nós estamos_pens:mdo c csJudom· 
do: hú ilté um projeto. Mas V. Ex• tocou num ponto muito interessante: foi 
qu;~mlo f:llou na misturu da gusalinu ao óleo diesel, ao invê~ de vender a got· 
solina relo preçn internucionul rorquc inclusive tem dado motivos ill:rítica .. 
~evcr01~ d01 Oposiç;'w c t:.ambê:m de elementos do nosso P;.trtido. Perguntaria a 
V. b.•: :1 mi~tum da gasolina <.~O óleo diesel niio vai requerer um;~ modili· 
ca~,:~10 na estrutura dos motores que recebem esse óleo diesel puru'! PmqllC me 
lembro do curru DK W que funcionava com a mistura de óleo dic~cl c gasuli· 
11:1, nws cm fahricudo especialmente pam essc tipo de misturo1. No nwmentll 
nós temos a ud:~pt<~ção du~ viatums para usar o i!lcool, mas quunto ii mbluril 
dll óleo diesel com 20% de gasolina, me chamou ii atençf1o nesse ponto. 
Como V. Ex• ê um t•xprn no assunto, gostnriu que me csclarcce .. se !<>C n[Hl h;'• 
nccc~sidade de nenhuma modificação na estrutura dos motore~ do e:~rru 
p;m1 rcL-cber t,."ssa mistura, porque h{l outros combustívci~ qu~: C!<>lilmn., pcn· 
sunllo que substitua o óleo diesel porque, em verdade, o Brmil, rela!<> ~ua' 
comliçõcs gcoeconômicns é talvez um dos poucos p:lisc~ dus Américus ljliC 
pollcrú se libertar, cm purte, da tutelu Uo petróleo, desde que :.1pclcmos potra 
o álcuol e, 010 mesrno te111po, encontremos um ~ucedúncl) do úlco Uic.,c\. 
Muito obrigado a V. Ex' pela atcnçilll que deu 010 meu ;~parte. 

O SR. ALIIERTO SILVA (AREN,\- PI)- Agr.,dcço a V. L''" 
aparte, c terei o maiur prazer de tr:msmitir u V. E.'(• os rcsult01dn., de c:o.pc· 
rii:nci:~~ pur nós rculizad<IS, quando n01 direçi'lo da Emprc~a Bra.,ilcira de 
Tran .. pnrtcs Urhanus. 

Eu ~cmprc disse, ali, naquele ('H1stu, que nll nus~o Pah falta uma dirc1rtt 
governamental para queM: !laste dinheiro cm pc~qui~a apli~.:ad<L 1: lú li1cmu' 
i~~u. em larga csc:da. nhtcndo resultado~ m mab l"avorúvci~. para '* ccurw-
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mia do Brusil. Um deles foi este: que na scqUênciu da economia de combustí· 
vcl no Pais, dc::vcr-se-ia comc::çar- como de futo se começou - misiUrnndn
se úlcnol l1 fHisolina. E os motorc::s aí existentes, fahricndos :~qui. 
w.:ciwm normalmente css11 mistum. Mus, turnbém adotumos u pC!-.4Uis:l de 
ver i fiem o que podc::riamos fazer com o diesel. E pc::los experimentos que reu
lilumos, <ltravês dos grandes fabricantes de motores diesel brusileiros. vimos 
que: esses motores, sem sofrer quaisquer altenJções ou modificações, aceitum 
umo1 mistura de 20% da gasolina básic.a; nUa precisa sequc::r utilizur-se a gaso
linu com :Jditivo, que é essu que se vcn~e nos postos de serviço. 

Essa pesquisa é do maior valor para o Pu is, porque, ao tempo cm que se 
cconimiza u gasolina, através da mistura do álcool, ao invés de exportú·IH
cumo muito bem o disse o nobre representante de Pernambuco- obteria· 
mos economia misturando gasolina ao óleo diesel. Por consc::guinte, 
diminuindo-se u cota de petróleo advindu de importaçiio. 

O Sr. Aderhal Jurema (ARENA -PE)- Permite V. Ex• aindu umu li· 
geir:1 intcrvençt10'! (Assentimento do orudor.) Despc::rtou·mc V, Ex• pnr:t um 
msunto d:t m;IÍor importfmcia pura a cultura nacional: a pcsquisu aplíc01da. 
V. Ex• sabe que os Estados Unidos não chegaram u cssse adiuntamento tec
nológico, talvez :tté já tccnotrónico, por acaso. Porque lú nos Estados Uni
dos a univcrsid:~dc: é quem conduz o desenvolvimento do pais. Aqui é o con· 
t r{trio, nós é que conduzimos a universidade para o desenvolvimento. Por 
qué'! pon.JUC licamos upenus no ciclo do peru du pcsquisu pura, permita 
V, Ex• que c::u use essa expressão. A pesquisa pura é de futo o primeiro estú· 
gio acadêmico universitário. Mas, c::m seguida, é preciso que nós respeitemos 
a universidade c que ela também se faça respeitar, procurando niio sc::r uma 
torre de m:~rtim c sim umu escola que tem responsabilidade comunitúria. E 
essa responsabilidade tem que sc::r feita atruvé:s da pesquisa aplicada. De m:t
ncira que gostei muito da rt:feréncia quc:: V. Ex• fez à pesquisu uplicad:t. E 
t:ssa pesquisa aplicada, ao invés de estar sendo feita pelos órgãos públicos do 
P:lis. que não té:m estrutura univc::rsitúria, que não ti:m know-Jww, que não 
tC::m labor<itórios, o Pais devia exigir de suas universidudes, porque já chegou 
a hont de ac:tbarmos com us universidades torres de marfim. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Agrudeço muis umu vez, 
nobre Senador por Pc:rnambuco, este apurte que nos traz luz c:: que nos leva 
realmente a pensar mais scriumcnte no problc:ma da pesquisa cm nosso Pais. 

Quero aproveitar para dizer a V. Ex•, nobre Senador, que uo tc::mpo da 
minha gestão na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, transfc::ri para 
váriots universidudes brasileiras somas substanciais de recursos para que c::\ as 
conduzissem pesquisus aplicadas da mais alta necessidade c evidência para o 
P:1ís. Assim, para a COOPE, no Rio de Janeiro, para us U niversidadcs de 
Min:1s Gerais, de Pernambuco e da Paraíba. E na Universidade do Ccurú, 
nó~ emprc:gamos cerca de 50 milhões de cruzeiros para pesquisar combustí
veis não convencionais. através de um arbusto que existe no Nordeste: cm 
abundância, e que produz óleo diesel, um óleo mineral, um hidrocarboneto, 
<!O invés de óleo vegetal. E o marmeleiro negro. E esta pesquisa já está tt1o 
adiantuda que eu podcriu dizer a V. Ex•, neste instunte, que cu quase que en· 
tendo que o marmeleiro do Nordeste pode substituir todo o álcool que o 
Brusil prccisu para libertar-se da importação de petróleo. 

O Sr. Aderbal Juremo (ARENA -PE) - E o bubuçu? 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Sem me deter no bubuçu, 
Sr. Senador. Uma tonelada de marmeleiro fornece 15 litros de ólc::o diesel c 
fornece: 15U litros de úlcool, 300 quilos de lininu. que é também combustível 
e, uinda ... 

O Sr. Aderbal Juremo (ARENA- PE)- V. Ex• pode informar quul é 
a universidade que estú fazendo este experimento? 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- A univorsidadedo Cearú, 
:~com punhada de perto pelas universidades de Sào Paulo e pelo CTA de Sào 
José dos Cumpos. 

O Sr. Aderbal Juremu (ARENA- PE)- E umu boa noticio que V. Ex• 
truz ~~ esta Casu, 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Tudo com rccursus que 
tr~tnsfcri da Empresa Brusilc::iru de Transportes Urbunos. E mnis, Sr. Sena
dor, ;tpnwcito a oportunidade: para trazer li Cusu c ao conhecimento dei:~ 
que estas rcsquisas aplicm.las nos levaram u isto que uc:~hci de ~1c::ru.:ionar 
aqui. Se adicionarmos 10% de um aditivo, por cxc::mplo, corno ctcloc\ano, 
que í; um aditivo que se f:~brica no Pais, o úlcool pode ser usado tliretamelll.e 
nn .. rnolmes Uicscl, c ai, terí;unos apcrws como combustível, o úlcool; ou ht· 
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dr:ttado nos motores Otto, ou álcool com aditivo, diretamcnte nos motores 
dic~el. 

O Sr. AderbaiJurcmu (ARENA- PE)- O problcmu, pcrmitu V. Ex•. 
i: de cconorniu, se esse aditivo ni\o iriu ficar no mc::smo preço do diesel'! 

O SR. ALBER,TO SILVA (ARENA- PI)- E inlinitumcnt< rnais hui· 
xo c ni1o dc:pende de importuçlio. 

O Sr. Adcrhal Jurcmu (ARENA- PE)- Mas mesmo que ficasse, não 
dependeria de divisas. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Estariamos economiz:rn· 
do divisas, rorquc nào esturiamos importundo petróleo. Esse resultado con· 
sidero um dos mais import:mtes que pude obter na Emprcsu Br:tsilc:ira de 
Trunsportcs Urbanos, com os dinhc.:iros que gast:Jmos na pes4uisu uplieuda. 

Por outro lado, é da maior urgência que se completem os estudos paru u 
fabric:~çào no Pais de aditivo cconõmico u ser usado no o'ilcool, c com isso 
possibilitar o uso deste: combustível diret:lmcnte nos motores dies~l existen
tes, novos ou usados. 

O Sr.Adcrbal Jur•ma (ARENA- PE)- Esse :rditivo, permit:r V. Ex•. 
porque todos nós estumos recebendo seu discurso como umu aulu sobre o as· 
sunto. esse otditivo seria 10%, falou V. Ex•, ainda h~ pouco. 

O SR. ,\LBERTO SILVA (ARENA - PI)- Apcnus lU%. 

O Sr, Aderhol Jure ma (ARENA- PE)- Jú há experiência na Univcr
sid:tdc do Ceará'! 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- bpcrii:nci:rs um univcr-
:-.iclaclcs de sno P<tltlo ~: llôi própria Mercedes Rens da Alemunha. 

O Sr.Jarbas Passarinho (r\ RENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Püss11rinho (ARENA- PA)- Disse muito bc::m o nobre 
Scnudor Adc:rbal Jurc::ma, V. Ex• estú dando ao Senado uma aula sobre: o as
sunto. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Muito obrigudo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Tive oportunid:rdc de 
assistir, quando Presidente da Comissão de Minas c:: Energia, uma demons
tmçiio feita pelu Mercedes Bcnz aqui cm Brasília, lá, fulava-sc numa substi
tuiçno parciul do ólc::o dic::scl por óleos combustíveis de origem vegetal, que 
nr1o teria avunçudo tanto quanto o projeto da mistura de álcool na g:~solina 
~mtncou. Minha pc:rguntu, complementando a do Sr.nador Adc::rbal Jurcma, 
i: esta: com o aditivo colocado no álcool, a substituição í: total do dic::scl'! . 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA -PI)- Pode·sc us:~r simples· 
mente o úlcool diretumente no motor diesel, com um simples urrunjo d:1 
bomha injetora. · 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Desde que tenha o uditivo 
udcquttdo, Este sim, parc::cc-me um fato da m:1ior importúnciu! A grande so
luçfw! 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA -PI)- A grande soluçiio! 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Porque enquanto nós jo
gamos todus as nossas esperanças no álcool pura u gasolina uutomotiva, nós. 
no máximo, cstumos jogando entre 6% c 25 a 30% de economia no total de 
pctrólc:o, com um problema, que é o problema du gc::ruçào du gasolina, na rc· 
lin:tria, que tere: mos que vender tumbém. Entilo, poderíamos conseguir mais 
outros JU% correspondentes ao consumo de diesel, não é? 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Misturando gasolina 
com Diesel. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Misturnndo gusolinu com 
Diesel, porque o Diesel e o óleo combustível sozinho represenU•m cerca de 
7lJI.'ó da produçrto d~.: um burril de pc::lróleo c do consumo nosso, 

O SR.AI.BERTO SILVA (ARENA -1'1)- Exutnmentc. Muito hcm! 

O Sr. Jurbus P11.'isurlnho (ARENA- PA)- Ent(to, isso é uma nolkia 
a \lu mente ulvissmeira que V. Ex' truz it C:1su. ' 

O SR. AI.DERTO SILVA (ARENA- Pll- Muito ohri!;!adn. nohrl' 
Líder, por este :1rarte que muito enriqueceu o rncu pronunuarnl'llli). 

h1 di1ia que ttm desses combustíveis ;1plicudos mm muito HICC~.,o. um 
dele~ apcn:t~. é a cicloe\ila, ~rue adicionadu na rroporç;Lo de ltt~.·;, permite 
11.,11r li :'Jicunl diretamcttle no~ moturcs Dic~cl. 



Junhnde 1979 IHÁI~IO DO CONGRESSO NACION,\L(Sctiinll) Quurtu-fclr11 27 31113 

Sr. Prcsidenlt.:, Srs. Semtdorcs, estas du:ts mc::didus uqui prcconiz<tdas, 
isto é, u mistura de gusolina uté 2U1fo no óleo Diesel c a utilização do álcool 
hidratado com uditivo, pura ser usudo em ônibus c caminhões :t Diesel, tra· 
riam uma imediata c cxtraordinúria economia de divisas, pois reduziríamos, 
imediatamente, o volume de petróleo importudo, mesmo com o atuul volu· 
me de ltlcool produzido. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Permite V, Ex• um llp3rte'! 

O SR. ALBERTO SII.VA (ARENA- PI)- Com muito prmer, nobre 
Senador. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN) - Nobre Scnodor Alberto Silvu, 
quero congrutul<tr-me com V, Ex• pela oportunidade do discurso que está a 
proferir, c também por trazer ao conhecimento da Casa a possibilidude do 
aproveitamento do marmeleiro, uma planta nativa no Nordeste e que nusce 
com :tbunditncia, com facilidade, nas piores terras daquela região, mesmo 
com poucas chuvas - com duas chuvas o marmeleiro se desenvolve, Se o 
marmeleiro produz IS litros de óleo Diesel por tonelada- a U nivcrsidade jil 
chegou a esta conclu~ilo -e a cana-de-açúcar produz 70 litros de álcool, ... 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Sim, Excciêncio, mas o 
marmeleiro produz 150 litros de úlcool .. , 

O Sr. Agcnor Maria (M DB- RN)- Já vou chego r lá, nobre Senador. 
O marmeleiro produz 15 litros de óleo Diesel c 150 litros de álcool, ii 

cana~dcaaçúcar só produz 70 litros de álcool e mais nada: ,, 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Ele ó superior à cona·d<· 
açúcar. 

O Sr. Agcnor Maria (M DB- RN) - ... o mormeleiro que não requer 
terra boa, nem chuva, já está plantado e existe cm abundância, entüo poderia 
resolver em grande parte o problema, pelo menos, daquela área. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- De iodo o Brasil. 

O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN) - Digamos opcnas do Nordeste, 
para evitar maiores transtornos, transportes, etc. Então, quero aproveitar o 
discurso de V, Ex• para razcr um apelo no sentido de que sejam desenvolvi· 
dos esses estudos com a maior brevidade possível, porque nós não podemos 
perde!' tempo. O marmeleiro está lá, passando do tempo de cortur, em terras 
que estão sendo ocupadas há milhares de anos por esses marmeleiros. 
Congratulo-me com V, Ex•, mais uma vez, pela oportunidade do seu discur
so. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, e uo conhecimento que V, Ex• tem do arbusto nordestino, que todos nós 
conhecemos. Eu poderia acrescentar os levantamentos já em poder da Uni· 
vcrsidade do Ceará, que nos levam à conclusão de que o Nordeste tem cinco 
milhões de hectares de marmeleiros nativos. Se considerarmos que esses 
marmeleiros nativos não venham a produzir oitenta toneladas por hectare, 
como o marmeleiro plantado, bastavam cinqUenta toneladas cm média. por 
hectare, para que o Brasil se tornasse independente cm economia de pe· 
trólco, porque um hectare de marmeleiro, a cinqUenta toneladas por hecturc, 
daria quarenta mil litros de 6.1cool por hectare. Logo, um milhão de hectares 
nos estaria dando quatro brilhàcs de litros; cinco milhões nos dariam vinte 
hilhõcs de litros de álcool, fora um bilhão c meio de óleo Diesel. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Alberto Silva, V. Ex•, 
mais umu vez, me permite? (Assentimento do orador.) Nós nUo vamos erra
dicar o marmeleiro, nós vamos cortar. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Cortar, ele nasceu outro 
vez. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) -Com cento c vinte dias ele df1 cor· 
te, novamente, 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Quinze meses. 

O Sr. A~:enor Marlu (MDB- RN)- Nós cortumos o murmclciro, n;:1 
época do inverno, no Nordeste, puru ruzer v:tru puru cercu c com cento e vin· 
te dius ele se desenvolve novamente. 

O sn. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Com 15 meses, ele estil 
no ponto de se cortnr outru vez. 

O Sr. Agcnor Murlu (M DB- RN)- E urn urbusto ~tuc temos cm pm· 
pricd<.u.h: c.lc JOO hccturcs, :!00 hcclnrcs: são ju~tumcntc nus terra~ piores du pru
prictladc onde t:lc ~c .~ituu. Acho que, :;c a Universid;u.lc jú chcg.ou u essa Ctlll-

clusito, de t 5 litros de óleo diesel c 150 litros de álcool, não sei o que estumos 
esperando, sinceramente, Não sei o que o Governo está esperando. Se o mm
mcleiro é um produto que está ai à socapa, e ninguém o estú us<Jndo par;1 nu
d:t, c estamos deixando de industrializlt-lo pura industri<Jiizur ;r c;rna-dc· 
1.1çúcar que produz meno~ da metude, sinccmmente é perdt:r temro :r-Iem. 
Mui to obrigado u V, Ex• 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Agrodeço, mois umo vez, 
<I V. E:v, c apen:ts quero dizer que, quanto b. interferência do nobre Senador 
por Pern:ambuco, que apanhou a minha palavra sobre pesquisa aplicada, 
continuo pensando que devemos gastar dinheiro neste Pais cm pesquisa apli
cad:~, porque só ussim poderemos nos tornar politicamente independentes, 
porque economicamente seremos independentes. 

Agr:tdeço a V. Ex•, nobre Senador, 
Concluindo, Sr. Presidente, uma outra vantagem adicional e expressiva 

nu utilização do álcool com 01ditivo ~que os caminhões c ónibus brasileiros 
que cruz1.1s.~em a fronteira do País não sofreriam qualquer restrição no seu 
funcionamento,- naqueles países não teriam o álcool- pois com um sim· 
pies :tjustc na bomba injetora estariam queimando novamente o óleo diesel 
c:m lugar do álcool com aditivo e poderiam, assim, usar o motor diesel sem 
qualquer alteração na sua geometria, 

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

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA - PI) - Com todo o prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Alberto Silvo, 
V, Ex• é um criador de idéias, E um realizador. Sou de um partido contrário 
ao seu, mas das visitas, como integrante da Escola Superior de Guerra, que 
fiz pelo Pais afora, uma das que mais me impres~ionou foi a que liz ao Pia ui 
dirigido por V, Ex• 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - No Pia ui, o sua odministroção 
me chamou a atenção, começando pela assistência social, pelo Parques das 
Lavadeiras que V. Ex• construiu na sua Teresina e do qual não me esqueço 
m:tis. Foi cxatamcntc naquele ponto que vi a grandeza moral c rc:alizador:t 
de: um Governo que tinha na sua pessoa o impulso, o elemento de realização. 
Como Presidente da EBTU, também nos chamou a atenção pelos seus ideais 
naqatela dircçilo c pelos seus pronunciamentos categóricos a respeito de pon· 
tos·chavcs do seu programa, Eu estava desavisado de V. Ex• Agora V. Ex• 
entra na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Energia Nuclear e se: po· 
sicionu numa 01ltura tão dignificante que eu me volto novamente par.t V. Ex• 
nrao Como membro comum da Casa, como elemento que chamava a 
atenção sobre si mesmo, pelas suas idéias, pela sua cultura, 'pela ·sw.t intcli· 
gênciu, pelo seu descortino. Desculpe o aparte estar sendo longo, mas é um 
t:Xtravusamento meu. Hoje V. Ex• ocupa-se de assunto em que se está reve· 
lando mestre. um assunto sério, que deveria estar sendo distribuído em pia· 
quetes pelo Brasil, pois V, Ex• mostra o rumo que o Brasll tem que seguir, 
Parubéns no Senado pelo discurso com que V, Ex• está brindando o nosso 
Plenário na tarde de hoje, Fico satisfeito cm ouvi·lo, e tenho certeza de que 
muitos brasileiros como eu terão prazer c satisfação em seguir aquilo que 
V. Ex• prega no seu magnífico discurso. (Palmas.) 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI)- Agradeço a V. Ex• caos 
nobres pares que me estilo brindando com estes aplausos. 

Sr. Presidente, concluindo o meu discurso. Eram estas, Srs, Senadores, 
us sugestões que faço aos Srs. Ministros dos Tninsportcs, e das Minas e 
Energia, no .sentido de ajudar o Governo do eminente Presidente João Bap
tist:t Figueiredo a atingir mais rapidamente o objetivo de deter a influçilo, 
começundo pelu economia de divisas que se obteria com a redução do volu
me: de petróleo importado, como aqui se demonstrou. (Mui to bem! Palmus. 
O orudor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo u po\avru ao nohrc 
Senador Orestes Quérciu, pura uma comunicação. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Paro uma comunicação. 
Sem revisào do orudor,)- Sr, Presidente e Srs, Senadores, provuvelmentc 
tenha sh.lo este Scnudor um dos primeiros a trnzer u estu Cusu o tema duAs· 
scmbléiu Nacionul Constituinte como formu, como instrumento, como nw· 
neira de rcgulurizur a vida juridicu deste Puís e, assim, reulmentc u Nuçào rei· 
niciar u sua trajetória democr[ttica, 11 suu trujetória de lihcrdmle. 

Depois dal1uclc:s nossos pronunciamentos c de outrus parlarm:nHI
rcs, o MDB adotou, num:t mcmorúvcl Convenção, a tese d;r Constituinte. 
lloje é rrot-:ramu dn Movimento lkmocrútico Hrusileiro a lu tu, o trah;dho, o 
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esforço, de todos nós em favor dói convocação de umu Assembléia Nucionul 
Constituinte. 

Sr. Presidente, a tese deve ser viabilizadu, c, cm razão disso, cstumos to· 
m:1ndo ussinutur:Js de Deputados c Senadores para encaminhar U Mesa do 
Congresso um projeto de emenda à Constituição que, como dissemos ante· 
riormcnte, viabiliza u tese do MDB, porque convoca uma Assembléia Nacio· 
nul Constituinte através da inserção de um artigo nas Disposições Transi· 
tórii1s da atual Curta outorgada, convoca uma Assembléia Nacional Consti
tuinte p:1ra 1982, resguardando os mandatos do Presidente e do Vice· 
Presidente da República, como também os inandatos dos Senadores eleitos, 
por eleições diret:Js, no ano que passou. 

Sr. Presidente, queremos tão-somente comunicar ü Casa que est:Jmos 
procurando assinaturas dos companheiros congressistas, para encaminhar !1 
Mesa do Congresso um projeto de emenda constitucional que, além dcssus 
mudanças já enunciadas, igualmente: estabelece eleições di retas para Gover
nudores de Estados, com mandatos de 4 anos, no mesmo 15 de novembro de 
19H2, dú possibilidades aos Senadores eleitos diretamcnte no ano que passou 
de, também, votarem a Constituinte:, através de umu espécie de plebiscito 
que será inserto no programa das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Aind>J este mesmo projeto de emenda constitucional estabelece facilida· 
des para a criaçilo de novos Partidos poHticos, que independerão, se aprova
da a emenda, da assinatura de 5% do eleitorado que votou na eleição ante· 
rior, bem como institui a liberdade de propuganda, acabando, na prática, 
com a chamada "Lei Falcilo". 

Sr. Presidente, pretendemos a inserção, nos Anais desta Casa, desta 
proposta de emenda constitucional. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois não. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Nobre Senador, hú quinze 
di;1s vi, pela imprensa, que há um Deputado do MDB com esta mesma 
emenda constitucional. Se não andar rápido, V, Ex• será tragado pela apre· 
scntuçno de cmcnd:1 com o mesmo teor, por um Deputado Federul. 

O SR. ORESTES QUtR(;IA (M DB- SP)- Era só este o aparte de 
V. Ex•'! 

O Sr. Saldanha Dcrzl (ARENA- MS)- Sim. Era só este o aparte. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Aliás, um aparte muito 
importante, muito interessante e inteligente, realmente extraordinário. 
Confessamo-nos agradecido pelo aparte de V. Ex•, que veio trazer as suas 
luzes u esta C:1sa. Muito obrigado, nobre Senador, pela sua contribuição ao 
nosso projeto de emenda constitucional. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Muito grato a V. Ex• Estou 
:1penas alertando-o. 

O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois nüo. 

O Sr. Leite Cha••• (MDB- PR) -0 brilho do ilustre Senador Saldo
nha Derzi não está sendo somente demonstrado aqui neste recinto. Recente· 
mente, lJuando õ~cabávamos de interpelar o Ministro do ltamaruty que nos 
veio prestur informações sobre: a situação na Nicarágua, confirmando que 
houve remessa de armas do Bmsil puru lá em 1977, embora poucas, algumas 
c:1mbinus e NU quilos de revólveres. Perguntamos se eram da marcu "Tuu
rus", e o Senador Saldanha Derzi antecipando-se à resposta oficial disse que 
nlh1, que era da murcu .. Rossi ... 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Eu disse u V. Ex• que eram 
d:~ marca "Rossi". Se V, Ex• cstâ querendo saber as marcas de rcv{)lveres 
que o Bwsil exporta, adiunto temos duas fúbricus brasileiras que exportum 
revólveres c mm as de cuça: a "Taurus" cu .. Rossi", Se V. Ex• está muito cu
rioso cm minUcio1s, st:, em sua intcligênciu c perspicâcia, V. Ex• quer saber se 
emm revólveres "Tuurus", digo-lhe que erum 22 da marca "Rossi". Creio 
que com esta informuçiio obtivt: sançlio ii curiosidude de V. Ex• 

O SR.I'RESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)
Peço ao nobre Senador Orustes Quérciu não concedu mais upurtes e concluu 
u seu prnnunciamunto, porquanto V, Ex• pt:diu 11 puluvru apenas pum uma 
comunicuçlio, c há orudores inscritos. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (M 1)11- SI')- Agradecemos, Sr. Presi-
dente. . 

Apenas escl:1reccmos :w nohrc Scnudor Snldunhu Derõ'.i, cuja contri· 
huiç~10 jú agn1dc~:cmus penhuradumente, que reulmente existe um dcputudo 

com idi:ius de umu Constituinte, mas nno é bem propostu que estamos enca
minhundo, é: completamente diferente. Acreditamos que S. Ex• ni'lo estú bem 
u pur das coisas e fez uma comunicação errada. 

O Sr. Saldanha Dorzl (ARENA - MS)- Meio plagiada como aquela 
que plagimnm de V. Ex• V. Ex• assinou e depois apareceu outra à frente da 
suu iniciativa, mais ou menos no mesmo sentido. Naquela ocusii\o fiquei so
lid{lrio com V, Ex• A iniciativa de V, Ex• -c o nobre colega o ~ube- estava 
muito bem organizada, mas V, Ex• foi traído pela pressa de outros na assina· 
tur:1. Por isso é: que aconselho a V, Ex• peça rápido as assinaturas, porque hú 
outra emenda igual i1 de V, Ex•, ou mais ou menos igual. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (M D B- SP) - Agradecemos o aparte 
de V, Ex• 

Sr. Presidente, agradeceríamos se V. Ex• autorizasse a inserção nos 
Anais do inteiro teor da nossa proposta d\: emenda constitucional que ora 
encaminhamos U Mesa. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ORESTES 
QUERCIA t"M SEU DISCURSO: 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N• -• DE 1979 

As mesas da Câmara dos Deputados c do Senado Federal, nos termos 
do art. 49 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgam a 
seguinte Emenda Constitucional. 

Art. l\1 Incluam-se nas Disposições Gerais c Transitórias da Consti
tuiçrlo Federal (Titulo V) os seguintes urtigas: 

"Art. E convocada a Assembléia Nacional Constituinte a ser 
eleita em 15 de novembro de 1982. 

§ l\1 Votuda a nova Constituiçi'lo, a Assembl~ia Constituinte 
durá por terminada a sua missão, separando-se u Câmara dos De
putados c Senado Federal, que passarão ao exercício da função le· 
gislativa, 

§ ;:!\1 São preservados os mõJndatos dos Senadores eleitos pelo 
voto popular di reta e secreto, que poderão participar dos trabalhos 
da Assembl~ia Constituinte. Todavia, só poderão votar se recebe
rem mandato expresso do corpo eleitoral para tal fim, manifestado 
nas eleições de 15 de novembro de 1982, na forma das instruções 
que forem baixadas pelo Tribunal Sup~rior Eleitoral. 

§ )\1 Os mandatos dos Senadores eleitos pelo voto indireto 
terminarão com a instalação da Assembléia Constituinte, quando 
serão substituídos pelos eleitos cm 15 de novembro de 1982. Cada 
Senador será eleito com o respectivo suplente. 

Art. São preservados os mandatos dos atuais Presidente e 
Vicc·Presidentc da República, 

Art. A eleição de Governadores c Vice·Governadores a se 
realizar em IS de novembro de 1982 será feita por sufrágio univer
sal c voto dircto e secreto, pelo período de quatro anos." 

Art. 2• Os incisos 11 elll do § 2• do art. 152 da Constituição Fedem I 
passam a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 152 ........................................... . 

9 2• ............................................... . 

11- upoio, expresso em votos, de cinco por cento (5%) do elei
torado que votar nu primeira eleiçilo para a Câmara dos Deputu
dos que se seguir uo registro dos estututos, distribufdos, pelo me
nos, em no\'e Estudos, com o mfnimo de tr~s por cento (3%) em 
cuda um deles. 

III - Atuução permanente, dentro do progrumu, ussegurudu 
amplu liberdude de propagunda, inclusive u grntuitu, através dus 
empre~us concession!1rius dos serviços de radiodifusão, nu formu 
d:1lei c dus instruções buix:1dus pelo Tribunal Superior Elcitorul." 

JustiOcoçuo 

I. Visa cstu cmendu, untes de muis nadu, convocur u Asscmbléiu Cons· 
tituinte, n ser elcitu cm 15 de novembro de I9H2. 

Esta duta foi esctllhidu porque ela murcu o diu cm que serão eleitos os 
novos membros do Congresso Nuciorm\. Tem, por isso mesmo, u vuntugem 
de coincidir com as eleições gcruis já previstas, 

A convocaçilo de umu i\ssembll:ia Constituinte se impUe, cm pri1~,,:iw 
\ugur, porque inegavelmente constitui uspiruçi\o nuciunul. 
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O povo j(l estú cansado de ver modificado o Estatuto Básico sem sua 
f)articipaçào, muito embora permaneça no Texto Constitucionul vigente, 
como letra mortu, o princípio de que "todo o poder emana do povo e cm seu 
nome é exercido" (urt. J9, § 19), 

Verdade é que o Congresso Nacional tem o poder de refórmu. Realmen
te, o E!ttatuto Básico atual o prevê: nos arts. 46 a 49. Ao definir o processo le
gislativo, o art. 46 menciona, cm primeiro lugar, as emendas à Constituição, 
Entrewnto, i: a própria lei Maior que limita o poder de reforma. 

Já iJ Assembléia Constituinte tem poderes amplos, porque o povo a ele
)!e p<tra elaborar a Constituição, sem qualquer restrição. 

Assim o entendem os autores: 

"P<tra nós, constituinte é o poder assim chamado porque tem a 
finalidade de elaborar a constituiçào estatal. 

Sua naturczu, portanto, é sempre suprema c, além disso, erigi· 
nária, individual c ilimitado. Essa ilimitaçào, como é óbvio, não 
acompanha a faculdade de modificar a Constituição, eis que esta, 
atualmentc, sempre prevé no seu tellto o processo de reforma, dis
pondo logo, inclusive, sobre o que pode c o que não pode ser altera· 
do. Tal previsão limita, de modo geral, o poder que vai reformá-la, 
o qual, por isso mesmo, não merece a denominução de Constituin
te, até porque, sendo via de regra o próprio Legislativo, já está en· 
tão constituído'' (Aderson de Menezes, "Teoria Geral do Estado", 
pág. 222). 

Referindo-se à elaboração do Código Supremo pela Assembléia Consti
tuinte, doutrina Carlos Maximiliano: 

"O primeiro sistema é incontestavelmente mais liberal e demo· 
crático; devolve à Nação o direito de alterar ou· substituir as insti· 
tuições; satisfaz melhor o ideal de reconciliar o Governo com a li· 
herdade; o eleitor confere a investidura, consciente de que será am· 
pia, visto haver sido expHcita .. ( .. Comentários à Constituição de 
1946'', art. 217, n' 651, vol.lll). 

2. A idí:i<~ de convocação de umu Constituinte conquistou a consciên
cia cívica da Nação, Todos estão cansados de reformas que se fazem com fre· 
qUência inusitada, sem consulta populur. A Constituição elaborada em !967 
foi totalmente modificada por um ato de força, quando foi promulgada a 
Emenda n9 I, de 1969. Num período de apenas dez anos, seguiram-se mais 
onze emendas à Constituição, feitas sem consulta popular. 

Na verdade, a Constituição que aí está é uma colcha de retalhos, à qual 
está completamente ulhtia a participação popular. 

Por isso, o Movimento Democrático Brasileiro, sensível às aspirações 
populares, anseia por uma consulta às fontes mesmas do poder, isto é, oco
légio eleitoral, a fim de que o povo seja ouvido c indique seus representantes, 
conferindo-lhes poderes expressos para elaborar uma Lei Fundamental, que, 
neste tormentoso período de nossa História, exprima o idcário que anima to· 
dos os brasileiros, desejosos de instauração de um regime de liberdade e rcs· 
ponsabilidadc, que concilie nossos compatriotas e assegure o futuro e a pras· 
peridade do Pais. 

Isto só pode ser feito através de uma Assembléia Nacional Constituinte, 
eleita com mandato expresso para elaborar a nova Constituição da Rcpúbli· 
cu. 

4. Fiel a essas aspirações nncionais, a presente proposta convoca a As· 
sembléi<l Constituinte: para 1982. Serão eleitos Deputados c Senadores que, 
uma vez realizada a tarefa maior de nprovuçilo da nova Carta Magna, se se
pararão em Cilmaru dos Deputados e Senado Federal, passando ao desem
penho das funções que lhes foram utributdas, inclusive a legislativa ardi· 
núria. 

S. A proposta preserva os mundutos do Presidente e do Vice
Presidente du República, Preserva também os dos Scnudores eleitos pelo 
voto dirctoem IS de novembro de 1978. Com oestes não receberam manduto 
expresso pura votar uma nova Constituiçilo, a proposta admite que tal poder 
lhes scju conferido pc:lo corpo eleitoral, cm IS de novembro de 1982, 

Os m<tndutos dos Senadores elc:itos por voto indireto cessarilo com a 
instuluçno da Constituinte, porque eles nilo têm representatividade popular 
pura cluborar u nova Lei Maior. Fulta~lhes o mandato que, evidentemente, 
poderilo obter, candidatando-se nus c:leições de 1982. Nilo há, como se vê, 
quulquer idéia preconcebida contra os Senadores indiretos. A sua exclusilo 
nusce do fulo mesmo do conceito de Constituinte, que exige munduto poru· 
lar puru fim cspecinco. Tunto isto l: verdade que u propostu alcunçu também 
os Scnadorc:s c:lcitos no último plc:ito, que tumbém ni\o rc:ceberum munduto 
expresso de cluborur novu Constituiçilo. 

6. Outro ponto importunte da proposta é aquele que facilita u consti· 
tuiç:io de novos partidos. Já a Emenda n9 li, de 1978, tinha adotado essa 
orientação, ao permitir que Deputados c Senadores possam purticip:tr da 
fundação de novas agrcmiuções, sem perda de mandato (art. 152, § 59), bem 
assim como diminuindo o apoio necessário ao funcionamento dos partidos 
(urt. 152, § 2•, 11). 

Esta proposta vai além, quando dispõe que o apoio, expresso cm votos, 
se apure na primeiru eleição que se seguir ao registro dos estatutos parti· 
dá rios, .:liminando a difícil, onerosa e cansativa maneira, preconizada pela 
lei Orgánica dos Partidos, de abaixo-assinados. 

7. Alteração da maior importância é a indicada para o inciso III do§ 
29 do mesmo an. 152, relativa ao debate politico c à propaganda'partidária. 

Como todos sabem. foi praticamente abolida a propaganda pela im· 
prensa, especialmente pela radiodifusão. Nunca é demais lembrar a famosa 
"lei Falcão", que amordaçou as agremiações partidárias. A nova redação 
proposta para o dispositivo constitucional restitui aos partidos a mais ampla 
liberdade, inclusive o anterior direito de que gozavam à propaganda gratuita 
pelas emissoras de rádio e televisão, 

Evidentemente, essa propaganda deve ser feita na forma da lei, de acor· 
do com as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, ficando assegurada não 
só a liberdade, mas também a responsabilidade. 

M. Estamos certos de que, se aprovada esta emenda, o Congresso Na· 
cional traduzirá o sentimento c as aspirações da imensa maioria do povo 
br<tsilciro c dará passo decisivo no sentido da reconciliação nacional c da pa· 
cilicação dos espíritos, o que é essencial pura que a Nação encontre definiti· 
v a mente o caminho do seu destino c do bcm-estar de seu povo, congregando 
todos os esforços e todas as vontades no mesmo sentido de paz, união, traba· 
lho c devotamento à causa comum da grandeza da Pátria. 

Sala das Sessões, - Orestes Quércia. 

O SR; PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jwmar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De um modo ger.J.l, todos os brasileiros sofreram os impactos prove· 
nientes das altas dos preços do petróleo no mercado internacional, a partir 
de 1973. Ainda hoje, quase seis anos depois, a este problema são relaciona
dos inúmeros outros, os quais formam o núcleo da crise atual da economia 
do Puis. 

No entanto, antes das altas de preços do petróleo nos mercados exter
nos, um outro produto, do qual ~ramos c somos ainda importadores, vivia 
também uma crise dessa espécie. 

Já a partir de 1971, começaram as elevações dos preços de compra da 
rocha fosfática no mercado internacional, 

Análise da revista Minerarão Mttalurgia, de março dC I :.J76, dizia o se
guinte sobre o problema: 

"Em virtude do dcsbalanceamento entre a oferta c a demanda 
de rocha fosfática, a partir de 1971, e do deslocamento do centro de 
controle do mercado dos EUA para o Marrocos, o nível de preços 
dos fosfatos experimentou, após um período de longa estabilidade, 
uma impressionante escalada," 

Este quadro favorecia os países detentores de reserva:; de fosfato c tam· 
bém importudorcs desta matéria-prima, entre os quais cstâvamos incluídos. 

Seu. preços internacionais inferiores a lO dólares a tonelada cru anti· 
económica a produção interna de rocha fosfãtica, a situação é bem diferente 
quando os preços utingc:m os 50 dólares. 

A 7 de novembro de 1974, pela Exposição de Motivos n• 293·8, o Con· 
selho de Desenvolvimento Econômico aprovou o Programa Nacional de 
Fertilizuntes c Calcário Asrrcola. 

A preocupação oliciul quanto ao problema era tüo recente que o referi· 
do Progrumu (vide a página 30 do folheto a respeito) não expressava con· 
liunçu nu produção brusilciru de mutériu·prima para a indústria de fcrtilizan· 
ter.. 

Exutamentc no final do ano de \974, u Companhia de Pesquisa de Re· 
cursos Minerais- CPRM, ununciou a descoberta de vastos jazimentos de 
rocha rosfltticu no Municlpio de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. 

O rclutório desta cmpresJ, rclutivo a 1974, ununciava as boas perspecti· 
vus do potencial cntilo descoberto, ao tempo cm que advertiu. previdente· 
mente, quunto i& expressão numérica definidora da grandeza do jnzimcnto. 

Jl1 no uno seguinte, idêntico documento confirmava "a existência de ex· 
tensn ia1.idu, de ex.traordinluio valor". 
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N:1 mc:snHill[lortunidath:, :1 CPRM anunci:~v:ttcrcm sido c:lahor:ulm m 
projc:tos de hcnc:licimnento do minério c: os de: urna Usina Protótipo Cil[lill de 
pwdu1i r 15U.UOU tonc:l:tdils de: concentr:tdus. 

J;'1 a J 1 de: março Uc: 1976, c:ntr:tv:t cm funcionamento essu Usin:1 Protú· 
tipo, a qual,jú no c:xcn.:icio seguinte, passou pam u i.tdministracUo da Fertili· 
1antc:s Fosfatados S.A.- FOSFERTI L, empresa cujo controle acionário li· 
cou Uistrihuido entre a Pctrobrús Fertilizantes, o Bunco Nacional do Desen· 
volvimc:ntu Económico (por intermédio da FI BASE) c a Compunhi:1 Agríco· 
I<~ de: Min:ts Gcr:tis- CAMIG. 

Outros passos foram dados. Assim, cm abril Uc 1977, o Dcpmwmento 
N;tCÍllmd di! Produçito Minem! autorizou <I 'FOSFERTIL u funcion;Jr como 
cmprcs;:t de mincmçUo. Em ;~gosto, o mesmo DNPM aprovou o Rchttório de: 
Pcsquisil aprcsc:ntado pclu CPRM sobre as jazidas de fosfato de Patos de Mi· 
nas, cnquunto, cm dezembro, o Banco Nacional do Desenvolvimento Eco· 
nômico ;qm.Jvou :1 cart:l·consuha da FOSFERTIL u respeito do projeto ln· 
dustriul, que sofrera muis um adiamento c agora estava previsto para entrar 
cm funcionamento cm 1981. 

As informações recentes que obtivemos a respeito, Sr. Presidente, não 
sfto muito :1nimadoms. 

De um lado, o Relatório da Companhiu de Pesquisa de Recursos Mine
rais. de 197N, udiantou estarem prosseguindo us negociações rclutivus à 
transferência da jazida de fosfato de Patos de Mi nas para a FOSFERTIL, cs· 
lilndo" matéria praticumcnte dennida, mas "pendente apenas de decisões de 
úrgi1os superiores". 

A indecisUo é clara no campo oncial, desde que a prcssito anti· 
eswtizilntc reduziu o ritmo de exploraçfio das jazidas e forçou " saída d:t 
CJ>RM do empreendimento, Além disso, a iniciativa privad:t desistiu de ns· 
sumir a pareci<.! de 40 por cento do capital da FOSFERTIL a ela dcstin:tda, 
jú no firwl de 197K, uprcsentando como argumento, segundo o jornal O Glo· 
ho, de 4 de novembro do <~no referido, "a falta de atrativo que o sctor enfren· 
ta atualmcntc com a queda do preço da rocha fosfáticu no mcrcudo intcrnu· 
cionul". 

E importante ressaltar que vez por outra é colocada como obstáculo t1 
~tuto·sunciência do País na produção de rocha fosfática a realidade do preço 
internacional dessa matéria·prima. 

Ocorre que só cm 1979, com a produção estimadi:l para o ano, a ccono· 
mia de divisas com esta substituiçl'lo de importuções estará em tomo de 80 mi· 
lhõe.1· de dólares, o que não é: pouco, tendo cm vista os atuais apertos de ba· 
l:mço de pagamentos que o Puís enfrenta. 

Outms vantagens podem ser mencionadas, como o emprego ger:1do 
pelo sc:tor, o desenvolvimento de uma tecnologia apropriada às nossus 
matérias-primus c sobretudo a independé:ncia cm relação ao exterior, quan· 
do o consumo de fertilizantes aumenta cm nosso território c novas opções 
~~grícolas estão surgindo. 

Mas, acima de tudo, tem-nos preocupado a indecisão relativa ao apro· 
veitamcnto da matéria·prima obtida na jazida de Patos de Minas. 

A princípio, considerando que a indústria de fertilizantes instuludu no 
P<1is se localiza no Estado de São Paulo, surigiram rumores de que a pro· 
duçUo de fosfato seria encaminhada para a área mencionada. 

Minas Gerais e os demais Estajos brasileiros do centro do Pais nUo po· 
dcriam ser fuvoráveis a essa decisão, Estaríamos diante de um custo de truns· 
rorte p;:tra levar a mutt:ria·prima att: a indústria e outro para trazer o fertili· 
zuntc para as regiões consumidoras. Dentro desta hipótese, os Estudos pro· 
dutores lle mutt:riu-prima seriam prejudicados, especialmente quando são os 
que dispõem de áreas de ccrrudos que começam a ser ocupadus, c todos sabe· 
mos que u fertilid:tdc dessus terras é reduzida, nccesitando portundo de udu· 
bucuo. 

Em editorial do 6 de junho último (Minus discordu), o O E.11ado dt• Mi· 
tws observou que "umu empresa du Buhiu conseguiu aprovação de projeto, 
que inclui os incentivos nscuis vigentes, objctivando a utilização da excepcio
nal reserva de Patos de Minas", 

Quer dizer, os mesmos inconvenientes sustentudos no caso anterior de 
sno Paulo ugora se repetem cm relução 11 Buhiu. 

O Sr. A~enor Murlu (M 08 - RN) - Permito V. Ex• um upurte'! 

OSR. ITAMAR FRANCO (MD8- MG)-Com muito prum, Sonu· 
dor t\gcnor Muriu. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Scnudor Itamar Frunco, o discur· 
su de V. Ex• é muito oportuno, tendo cm vistu u mctu do utuul Governo, que 
é u desenvolvimento da ugriculturu. Acho que puru o Brusi\ter 11 suu voc;.tçilo 
"Vriculu ê preciso duas coisus: primeiro, prepurur o homem purn servir !1 ter· 
r;~ c, sc~umln, o prohlerna do fertilizante, que V, Ex• est{t uhordundo nomu· 

mento atual. Por4uc:, rc:tlmcnte, um puís que nUo tiver aliuho, <.:omo é que 
ele poJe desenvolver a produtividudc lia sua luvoura'! Só podemos descnvol· 
ver a produtiviJ;tdc de unm cultura qualquer através de homc:ns prcp:~r:tdos, 
~ementes :-.clecionadas, c: de aliubos 4uc possam corresponder i1 necc:ssidadc 
de forlillccc:r a temi. Infclizrncnte, nUo estou vendo nada nesse terreno. O 
problem<.t d..: Patos de Minas, que é um:1 miou descoberta há vi1rios unos, o 
que me consta é que ela não está ativuda até hoje, c que nUa cstlt corrcspon· 
dcndo its perspcctivns de 3 unos passados, que eram realmente maravilhosas. 
Eu ;tté solicitava de V, Ex• pam dizer qual na realidade é atualmentc a si· 
tu:tç~o d:t mina de Pmos, no Estado de Minas Gerais. 

O SR, ITAMAR FRANCO (MOO- MG)- Muito obrig<~do, Sen<l· 
dor Agenor Mariil, pela intcrvcnçilo de V. Ex•, profundo estudioso dos 
problemas agrícolas bmsilciros, 

Exawmcnte, o que nós estamos demonstrando hoje é essa descoberta da 
usin:t de Patos de Minas, em que o País importa fertilizantes c, ao que pare· 
cc, pretende utilizar os fertilizantes de Putas de Minas cm relação à Bahiu c 
ao Estado de Silo Paulo, 

Ainda hú poucos dias, ussistimos aqui o Senador Evclásio Vieira- c 
nós tivemos ocasião de fuzer umu intervenção no discurso de S. Ex•- mos· 
tnmlio a import:incia da mutéria-prima ser utilizada perto da usina: no caso 
dele, du pretensão de uma siderurgia em Santa Catarina. Demonstrei, inclu· 
sivc. o aspecto, nilo querendo discutir no momento o caso da instalacrto de 
Volt:t Redonda, com matéria-prima instu\ada em Minas Gerais, maté:ria· 
prima dc~Minas Gerais que se pretendia utilizar em fábricas paUlistas; o pro· 
duto voltaria, então, para ser aplic<~do nos Estados, sobretudo, em relação 
aos cerrados. E, agora, ao que parece, o Governo pretende fazer a mcsmil 
coisu, já nilo em relação ao Estado de São Paulo, mas tirando a matéria· 
prima de Patos de Minus e levando-a paru o Estado da Buhia, para, então, 
voltar o produto. 

Sr. Presidente, os mesmos inconvenientes sustentados no caso unterior 
de São Paulo, agora se repetem. Veju, Senador Agenor Maria, i: exatamentc 
este governo que f;,lla nu economia de transporte, tem a matéria-prima uli, ii 
usin:t ali, c quer fazer o beneficiamento dessa malériíl·primu fora daquela rc· 
giito. 

Nu verdade, andou certo o jornal mineiro ao dizer que Goiás, Muto 
Grosso c Minas Gerais obteriam maiores beneficias adquirindo o nutriente 
fosfutado, produzido nus imediações dasjazidus. Isso que é importilnte dcs· 
t<~car neste pronunciamento. 

Em palavrus clarus, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para os três Eswdos, 
a melhor solucna é que as fábricus de fertilizantes sejam instaladas perto d:1s 
j;.tlidus, pma o baratcumento do produto nnal destinado à utividade ;lgrlcola 
dCSSi.IS áreas, 

Nào sei, Senador Agcnor MariJ, se é dificil convencer o Governo brasi· 
lc:iro dcss:t problemática que se apresenta cm relação ao cuso do fosfato de 
Patos de Minas. 

O Sr. E•eli•io VIeira (MDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (M 08 - MG) - Com prazer, Senador 
Evcl:'!sio Vieira. 

O Sr. E"hlslo Vieira (M 08- SC)- E muito dificil do convencer,< os 
exemplos estão <1Í. Um dos último•, a instalação du VALESUL no Estudo 
do Rio. Vão buscar u energia lá da fronteira com a Argentina e com o Pura· 
guai e vila buscar matt:riu-prima lá no Parli. Mus é quase tudo isso no Brasil. 
Como somos perdulúrios neste Pais! E difícil, Senudor. convencer o Govcr· 
no para o estubch:cimcnto dus prioridadc:s, paru o c:stubelecimcnto das maio· 
rcs c melhores rcntubilidadcs, E difícil. 

O SR, ITAMAR FRANCO (MD8- MG)- Creio qu< V. Ex• t<m ra· 
1.rm. Senador Evel!!.sio Vieira, com esse exemplo cluro que V. Ex• truz c este 
que nprescnto cm relaçilo a Putas de Mi nus. E :tindulernbrci, no inicio deste 
discurso, que, quando se importava a 10 dólures utoncl:tdn, u produçi10 cm 
anti-cconômicu, mas, hoje, u situação tornou·se diferente, quundo o preço 
:1tingc 50 dólures, E com o bulunço de pagumentos que u todo instuntc V, Ex• 
tem oportunidudc de observur, quis chumur 11 utcnçào do Senudo, puru este 
f:tto, de lJUe, por incrivcl que pureçu, u mutériu-primu cstll em Putas de Mi· 
nils c nUo se pretende u instuluçi'lo da fftbrica em Putas de Mi nus. 

O Sr.Jurbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• tun up;.trte'! 

O SR, ITAMAR FRANCO (M 08- MG)- Com muito pr<11cr, nobre 
Lide r. 

O Sr, .Jurbu~ Pus"urlnho (ARENA- P/\)- Tenho u impressitu de que 
a tese: que V. Ex• t.lcfcnde nos causa uma scnsibiliduJe muito espcciul, u nó~ 
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do bt;u.Jn do Parú, que comt:çumos u tt:r umu dt:stinuçüo parccidu com 
aquela qul! Minas tem tido ao longo dos tempos cm mati:rin de suhsolo. 
Realmente, lembro-me de que a primciru düvidu que cu tive cm rc:luçJu lllo
c:u;üo de umu usin:~ foi quundo lizemos o nosso primeiro gr:.tndc imcslimcn
to num campo de indüstriu pt:sada, que foi it instuluçlto de Voltu Rcdondu. 
V. Ex• s:tbc que Voh:t Redonda acabou lic:.tndo entre os dois grandes centros 
consumidores do País. nim ficou nem junto da bocu du mina, nem junto da 
hoc:t dos insumos correspondentes à prcparuçüo do ferro gusa, c, depois, do 
aço: uc:ll'lOu ficundo naquilo que se chamnva "Volta Redonda" nu Estr:tdu 
de Ferro Ct:ntral do Brasil -minério \'indo de Minas c o carvito vindo de 
S:mttt Caturina, vindo de outras itrcus do Sul do Pais, ou o <:arviio importa
do. Agora, o nobre Scnudor Evclásio Vieira tocou num ponto que nos tem 
scnsibilizudo também bastante, no Estado do ParA. É a questão da VALE· 
SUL. Evidente que nós não pleiteamos o monopólio da produção de ulumí
nio no Brasil, mas, hoje, as minas de bauxit:t estão caructeri;wdas como abun· 
dantes na Amazônia c dentro do Estado do Purá, fundamentalmente:, tanto 
nll árcll ondt: se desenvolve o l1rojcto Trombt:U.ts, como naquela outra em 
'Juc lizcram as descobertas de jazidas de grande vulto, na Rcsiào de Puragl)
mina:;, Logo, o ideul seriu, evidentemente, que a V ALESU L. embora tivesse 
n nome de VALESUL, tivesse sido constituída, aindu com os parceiros es
tro.tng:eirus. lt boca da mina, se não pode ser exutamcntc i1 bocu du mln<t, pelo 
menos 0:1 reg.iào onde o insumo importantíssimo pura a produçfto de :tlumi
nn, numa primeira fase, c de alumínio, na segunda, que é a cnerght elétric<.t a 
h:ti:m cuMo, c, entüo, seria cm Tucurui, aproveitando u linha do Tucuruí. ~L:· 
nfto, junto do Tucurui, ni'to estaria nu barragem, mas próximo dela, como se 
pretende, hoje, no Distrito Industrial de Vila do Conde, A lu tu ui cm dificil. 
partt nós, do Parú, porque se trtttava de retirar uma indústria do Rio de Ja· 
nt:iro, pura levá-la paru o Estado do Par{t. lmediutamentc, houve edituriuis 
dus grandes jornais cariocas, houve umu mobilização da AssociaÇ':to Comer· 
cittl do Rio dt: Janeiro, da Federação dus lndústrius do Rio de Janeiro. como 
sc o Rio de Janeiro estivesse sendo lesudo, nobre Senador ltam:tr Franco, 
vito ter certo! diliculdade dt: responder u essa pcrguntu do apurte que lhe deu 
u nobre Scnudor por Sunta Catarina. Ficu onde'! Vai licar no Rio. pura rcce
her a energia que vem de ltiiipu e receber a bauxita que virá do Pari.t'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -A intcrvonçàodc V. Ex•. 
nohre Senador Jurb:ts Passarinho, praticamente complement:.t o meu pensa· 
menta. Evidentemente, punindo de um homem como V. Ex•. com"" sua sin
ceridade c os seus conhecimentos de ordem cconõmica deste Pais, demons
tr:t ;t validudc dn itp:trtc do nobre Senador Evclúsio Vieir:t. 

Veja V. Ex• que o aspecto ê mais sério cm rcluçUo li. VALESUL. Minils 
Gentis reclama ni\o só <t instalaçilo no Rio de Janeiro, como tumhém que os 
recursos obtidos pela Comp:mhia Vale do Rio Doce, normalmente obtidos 
cm rclo.tÇi'to a Min:ts Gerais, sUo aplic:tdos no Rio de Janeiro. i:: o exemplo 
4uc V. Ex• tmz, cm relação ao Parít, e oxalit não aconteç:t com o Pará o L.JUe 
tt:m acontecido com Mimts Gcruis, quundo recursos não renováveis- estot· 
mos ficando cheios de buracos com a c:o:portuçUo Uc minc!rios- c, pro.ttica· 
mt:nte, com a pouca reformulação do Imposto Unico S()hre Mincmis, 1\linas 
Gcr:tis recebe muito pouco, em contrapartidu com u exportação de mini:rios, 
n~n só cm rcluci.to uos Estudos, como aos M unicipios produtores de: mi
ni:rios, que são fontes ni.to renovltvcis. Oxul{t scjn muis feliz o P:.trú. n:1 oh· 
tcnçito da VALESUL, apesar dessa gritu du grande imprensa. Achamos cvi
dentcmt:ntt: muito mais lógico colocA-la, como disse V. E.x•, nu boca du mi
na, ou pelo menos perto da bocu da minu. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Permite V. Ex•'! 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•. Senador 
Evclitsio Vieira, pur:t ouvir, t:m scguidu, o Scnudor Lc:itc Ch:tvcs. 

O Sr. Evcláslo Vieira (M DB- SC)- Scnudor ltunmr Fr:tnco, iniciu!· 
mente, p:tra registrarmos qm:, ultimamt:ntc, o Scnudor Jurbus Passttrinhn 
prima n~o pclu SUit qualidade de Líder brilhante do Go\'erno nest;t Cas<t, 
llliiS muito purticul;trmentc pnr ser um Scmtdor polivulentc. que cntnt c joga 
cm toU:ts as úreas c sempre dú um brilho cxtruordinúrio :t qu;tlquer dchate 
ncslit C:ts<.t. Este registro tem o seu fundamento, llt:snt:ccssúrio Uizcr pLlr llll~, 
ma!., not scqllênciit, elt: sertt rcvchtdo. M<ts vejot V. Ex• o r.:uso d:t V ALESU L. 
na ~ua lor.:alinçi'tn no Purtt, nn Extrenw·Norte, O Brusil nfto v:.tl ter CLlll· 
diçôcs de climinur sua divida e.·Hernu nos próximos lU anos: terit de se rrco· 
t,:up;n com u prodltç~o pura o mercudo interno c externo, c uju.~t:lndo, huo;. 
L..'ando melhores suluçl'lcs bru.~ilt:irus, voltnd.;.ts lt exportução, essu empres:tlo· 
L..':tlintda nu P:trú vui possibilitar urnu rcduçà,l no frete para lcvarmm c~scs 
prm.lutm dabontdos pura o Merr.:mlo Comum Europeu, paru os p:tiscs du A· 
friL.:a, para o Canadt't. para os Estudo.~ Unidos pura n Aml:rica c para uma 
l!randc parte do Mundo. Este l: unt fato r fundamental para deL.."idir cm l':11·nr 

do P;.tril. n;'.to p;~ra hcncJiL.:i;.tr o Parú. ma~ ht:nclki;tr o Brt~~il. /· d.tfkiL p11r~111 
L..'unvctu.:cr o ... ~ovcrnos, c i~to não C siJ, agMil, é ":mpre. \'cp \'.L\' ~.pu.: LL 

Mini~..tro das Min;ts c Ent:r!,!ÜI, Cêsar (;tis, que i: ami~o inlllllL) dtl Prc,ttll'lll~ 

d;t Rcpíthlic;.t, cstú lutandtl L..'om tmlns n' csforçth, r..:nm a 111111\ i"L'rtil diL' o.tr~tl· 
mcnta4;(lc~. m<ts c~t~ ccdcmlo tl!rrcno diomtc da' pre\sl1c ... dot~ dua:-. cmrn:'"' 
cslrangcir:l\ liUC, a~snciadas lt V;tlc do Rio Doce. cstlw supl:1nlilndn tnd11 o 
ptllcncial Jc argumcntilçfto do Ministro dus f\.-!inils c Fner!!iíl. 1·. rrcL:i•tl Ljll~ 
~c fat.:il ju~tiç<~~ 11 Mini~trodo.ts Minas c Encrgi:.tjul~;.t, ar..:ha. c c'til t.:crttl. Ltu.: :1 
IDc:tli;açi.tn nn EstaJo dn Rio i: crrimca porque contraria no.; intcrc"'w' n~h:it ,. 
n;lis. S. E.-.;• é" favor di! Jucalit.;u;f.to no Parú. ~las S. h' ~nlll tndo n \C:II 

prc,tigin. L..'nm ttldi.t <t su;t mnnrido1de, com tod;t a ,uu \iiSii.t g:mw.dc ar~u· 
mcnt:14;fw c L..'om a stw o.tmit.ade íntirnil. estrcitH, ctlm o Prc,idcnte tia H c· 
pühlir..:ol, csti'l levando :1 pior. CSIÚ perdendo C'\Sil hatalh:L I: l.jUCill rerdc'.) I o 

linhil. E pnr i~stl que cu julgo dificil convencermos I.JUCm dc~idc, neste P:li:-., 
p;.tr;.t th mclhnrc' c:.tminhos, corno é n caso que V. Ex•lcv:mta, esta t;Jr<.lt:. :1 
quc ... t:'ul do l't)sl':.ttu de Patos de Mini/s. 

O SR. ITA;\IAR FRA~('O (~·I DB - MG 1- ,\futtLl ohrigadn. Sc:n:1· 
dlH bclúsio Vicir;t. E ;ti cstú, Veja V. E.'' a palavr;l Jn l.iJcr du Citncrtttl, 
cm llliC tl Guverno I.JUC tt:m diliculdadt: cm de~.: i di r ;h \U:ts t:.trcfas, stlhrct lttlt 1, 

nn L'iti11J1Ll económico. 

O Sr, ,\gcnnr !\faria (MI>B- RNJ- Permite V. L\" um ;tp;.tnc·.1 

O SH. ITA:\tAH FRA~CO (~1DH- MGl- Senador .·\gcnnr :'\l;~ri:~o 
~um muito pr;.t;er, conr..:cdo o aparte :1 V, b• 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador lt:tnwr Fr;tn~·n. 
:.tprnvcitando o apurte do Senador por Santot Cawrina. Evelúsio Vicir;.t, yu~
ro Ui;er ljLIC fui tom:tr c<tfé com o Ministro Ccs;.tr (ais. h."1 I.'L:rc:t de un' .tt. 
di~~~ I'Ht!'t!'t;tdo~. 1: S. Ex• nos assegurou, naquel:.t m:mhr1. dc que clc tinha imc
rc .. ~c de fa1cr por onde impl:tntar ;t V.'\LESUL no P:1rú. c lutaria com tlHLI .. 
:h ~u:ts J'or~il~. par:t que isso :tcontcccssc, di1endo a 01im c :t tndns m St.:nadn· 
rc.;, pre~t:ntcs mtquclc c:tfi:, naquela motnhà, c tenho até ii imprcssi.to de que'' 
Senador i\Jhcrto Silva estttva presente, Tomamos conhecimento. :ttra,ê:.. LILI 
Ministrll, de que o Ministro da Fazenda, hoje Ministro do Pl;.mcjamcntn.li
nh:t concord:tdn com emprcsár'tos interessados nu implant:u;i'w da \'1\ 1./·.
SUI., no Rio de Janeiro. !,arque é preciso se ver no Brasil o ~eguinte: en
liU:mto o Sr, Ministro Cesar Cais trata do interesse de impl:mtar rrojl!tLl:O. lltl 
Br;.tsil. o Ministro do Planejamcnto e o Ministro da F:.tzend:.t trilt:lm dL.: 11r· 
ranja r o dinheiro. t\contccc que o Brasil é isso: uns :.tplic:.tm o dinheiro c ou
tros conseguem o dinheiro. Estes que estão conseguindo o dinheiro, llll L..':t~L>, 
o Ministro Simonsen e o Sr. Ministro da Fatenda, eles ti:m I.JliC as~umir. pma 
cnn~I!'J:!.Uir esse dinheiro, determinados compromisst>s 4uc ferem o intcrc~'L.: 
nacional. fcrl!'m a própri:t soherania mtcion:tl e atcnwm L..'Ontr;.t" prúpria ~e
gur:mç;t nucinnal. Então c! preciso I.JUC se: comprcemhtu seguinte: o Uinncm) 
emprestado, lã for:t, muitus vt:zcs, cria dctermin.sdus çu-obrigiiÇÕt:s. Dai cu 
sentir. c :tcho muito difícil que o umcric;mn do norte pn""a l";t;cr pnr LliHic 
nos ajudm de coraçito ahcrtn, paru des~:nvolvcr o r.osso pl:mtio de soj;.1 J'lllf· 
que, anmnhft, competirá com ele no merc:tdo intcrn:tcional. O itmcric;tnn liL' 
norte sahe que se elt: nos der, realmente, um:t màozinh:t. d:tljUi :t cinco antl' 
cstmcmos produzindo muito mais soja do que ele. A soj;t, do nos~u querido 
Par<.~ná, lá no roçado, já hoje, sem u tecnologia, já c! mais burata do que :1 s"ja 
~tmcricmt:t. O que faz ela encarecer JU% é, justamente,;~ falt;t Uc uma infra
c~trutura que leve t:sta soja até o porto de cmbmque. O :1mcricanu s:thc di,. 
su. EntUo nl1o :tt:redito que o americano possa ajud:tr o País a Si! ir Jc~'c ato
leiro num futuro próximo, um concorrente U :tltur:.t ou mui' do 'lUC eles. por· 
que nós. :tqui, nfto temos gettd:ts; nós temos condições-de produ1ir cm I.JUid· 
quer parte deste País. Estamos produzindo cufc! na Scrru de S:tnt:tnil. no Riu 
Grttnde do Norte. Lú, o povo não subc o que: é gc:tdil. Est:mH>S pmdulinUo, 
no Nordcstt:, qualquer tipo de produto da região, O Estado da Bahiu produ/ um 
teor de mttmona muito superior uo di! qualquer mumonu de qualquer p:.tis da 
t\fricu. O liUC cu :tChLl é ll ~cguinte: css:t ohrigaçrul as~umiJ:t pelo Mini ... tm 
da Fa;cnJa, hoje Ministro do Plancjumt:nhl, p:tru :t VALESL)J. ..,cr ,cdiada 
nu Rio de Janeiro. 'lUC fere os nos.~os interesse~. S. E-.;• quand{' a,..,umiu o l'c/ 
rorlllle teve interesse de conseguir algum dinhr.:irn c por cnnta dc: con'c~llll' 
~..·s~c emprêstlmo foi obrigado a co-patrocinur.just:tmcntc, a V:\1.1-.Sl:l., ,c. 
diuJa tHl Riu de .l:.tneirn. f\.luitu ohrig:.tdn a V, E\ 1 

O SR. ITAMAR FRANCO iMDB- MG) - ''~""I''" a V. I''· 
nuhre Scnudor t\gcnor MHria. V. Ex• tem r a dto num :tspcctu. L muito dilit.:tl 
rum per esse ei.\o Rio-Srto l•aull1. Vamos tonmr, como c.\crnplu, nobre Se. 
n:.tlhlr .. \gcnor ~faria, dci.\:tndo mumcntauc:amentc de lado a VAI.l·Sl :1 
h:rtili;antcs. \'c:jil que desJc que dlC~:tlllOS ii CS\il (."a,il- C Jai11CiliU1111l\ LllL~ 
S. h•s n:'tu L:~tcjam presente~- c Ll'i nohrc~ Scnudore ... llchidiu ;...\llll'' L' 



JOI K Quurtu·fcim :Z7 1>1;\RIO UO CONGUESSO NACIONAl. (St•çilo 11) .I unhu tlc IIJ7LJ 

Mauro Uenevidcs- sohretudo o Senador Helvidio Nunes- defendem :1 
si..;temútica da reformulaç;'\o do Imposto de Circuluçào sobre Merc<.1dori<1. 
I'M que essa sistemúticu nilo é modific~du~ Evidentemente, porque utrús des· 
sa nwdilicaçào traria problcmus uo Estado de São Paulo, e como o nobre Se· 
nador Evelúsio Vieira acuba de dizer, o Governo tem as suas dificuldudes c 
nào quer vencer essas barreiras. E por isso que estamos chamundo a atenção 
do cuso do fertilizante de Mi nus Gcruis. 

O Sr. Leite Cha\'cs (MDB- PR)- Permite V. Cx• um uparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - t>!G)- Ouço, com pruzcr, o 
nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Lcilc Chaves (MDB- PR)- Nobre Senador Itamar Franco, V, 
Ex• cstú falando sobre a questão da exploração do potássio de Patos de Mi
nas c :1 rcgiilll mais convcniente para ~ localizuçào da fúbrica, que vi riu ex
plorur essa grande reserva de que dispomos naquel<~ região. Quer i<~ um escl<~· 
rccimcnto de V. Ex• ou, digamos, trazer o assunto à baila para que, de uma 
certa forma, nesse próprio processo de industrializução, seja o futo considc
r:~do. Há uns três unos n6s, do Scnudo, numa comissão visitúv<~mos a 
EM BRAPA, onde se fazem expc::riéncius de produtos agricolus para o cerm· 
do. E lú si'1o plantados: soja, trigo, fcijno- c os campos experimentab sUo 
intcrcssuntcs, Chegamos a um sctor onde a área plantada de soju er<.~ menor c 
a mais inexpressível possível, e cu perguntei: o que está ocorrendo aqui'? 
Responderam-nos: "- E porque, ~qui, n6s colocamos o potássio de Patos 
de Min;.1s". E cu disse:··- mas o que tem a ver o potássio'?" E me responde· 
ram: "E porque o potássio de Patos de Minas nrw é absorvido pelo solo". 
Enti'w nos dcpar:.mos com essu di~culdaUe: é um potássio, at~ um certo pon· 
to, imrm.'Stúvel para essu mividade agrícola. Postcriormcntc, um cntcndido 
me disse que essa quc:stno de ab~orçào depende da maneira de industriali· 
z:u;Uo: ou <.1 forma liquida, ou a forma de aquecimento, que não sei, cvidt:ntt.:· 
mente, corno se processaria. Na verdade, ê uma dúvida que gostaria de lcvan· 
wr para V. Ex•, que conhece o assunto melhor do que qualquer um. NU o sd 
se V, Ex• está com ~uas vistas despertas para esse problemu da inabsorvibili· 
dade do potússio de Patos de Minas, pelo menos a nível de solos de cerrado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Veja V. Ex• que havia o 
dcsejo de :1plicar o nutriente, digamos assim, de Patos de Minas, <~o natural, 
sem qu<.~lquer problema de industri<~lização. Mas, observe V. Ex• o seguinte: 
se isso fos.o;e verdade, qual o intcrcsst: que haveria em relação à indústria pau· 
lisli.l de obter o fosfato da jazida, de Patos de Minas, para industrializá-lo c 
muito r:1Jis agora, o Estado da Bahia rcivindicundo para si, inclusive, possi· 
vclmcntc com incentivos fiscais do Governo, as jazidas de Patos de Minas. 
Veja V. Ex• que, tecnicamente, está provado hoje que não i: verdade que o 
fosfuto de Patos de Minas não possa ser aplicado convenientemente, c com 
recursos assim, no selar agrícola, de alta rentabilidade. 

O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR)- Essa é uma informaç~o que truns· 
mito a V, Ex•, para futura cautela, porque a informação foi dada por t~cni· 
cos d<1 EMBRAPA: informação oficial à Comiss~o do Senado e, vej<1 bem V. 
Ex•, aquela Comissão não tinha interesse. Pelo contrário, ati: mostra v<.~ desu
pontamcnto que: reservas tno admiráveis e amplas não pudessem ser conve
nic.:ntcm~:ntc exploradas. De forma que estou pondo, apcnus, a questão para 
que, digamos, esses técnicos que vão construir essa fábric<~ tenham, pelo me· 
nos, conhecimento de que o instituto oficial mais quulificado do País tem 
essa impressão. Postc:riormente, alguém nos informou que depende do pro· 
cesso. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- GO)- Ouço V. Ex• 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Senador ltumar Franco, estou 
ucompunhando o de: bate sobre o assunto, que é de magna importância paru 
a Puis. Vejamos o caso da exploraçilo das jazidas de bauxitu do Pará. Até 
pouco tempo, o Pufs ni\o tinha conhecimento da existência de jazidas de bau
xitu, capuzes de serem processadas em larga escala, tanto que: ns unidades de 
produção de ulumínio uté hoje existentes são pequenas. Com u descobertu 
dcssusjuzidus, do Pará, adquirimos uma perspectiva nova. V. Ex• subc que o 
uluminio, hoje, é um mctul de elevado consumo. Esse consumo tende cudu 
vez mais u crescer no mundo, nil.o s6 no campo especifico da suu uplicuçào, 
nws como substitutivo de outros metais nào ferrosos, como ~ o cuso do 
cobre. Nós, por exemplo, não temos cobre, mus podemos fuzer nossas linhus 
di! clctrific;.lçilo com fios de uluminio, com u vuntugcm de uliviur u impor· 
tuçilo. Verificadas us ncccssid1~dcs de produção de ulumfnio no Puis, vamos 
notur que, de um total de cerca de I HO u 2UU mil toncludas por uno, prcci· 

\ii riamos passur para unw produção l]UC hú dois anos utrÍis cm <~vali:u.Ja cm 
cerca de 7W mil toncl:1das c hojc deve beirar a casa dos HUU u um milhiio de 
toncl:~du.~j:1no. As jm:idas do Par ii podem perfeitamente fornecer :1 alumina 
para C\S:I produçi1o c ainda pura cxport:1çflo. V. Ex• s<.~be que alguns puiscs 
nüo ~ispõ~:m de energia c nem de bauxit:1; c, asim mesmo, produzem <.~lumí
nio. E o c<.~so do Jup~o. que tanto compr:1 bauxita como petróleo p:m1 produ
zir clctricid:ldc. Dc certo modo, há algumu vantagem na produção local de 
:~luminio c, port;.mtu, na importação desses fatores para aplicuçào locul. Um 
do:-. motivo~ que concorrem pura isto í:u possibilidou.lc de cconomiz:.r a cncr
l.!i:l de rcfusi1o do alumínio metálico, para sua aplicação. A existCncia de 
cnergiu elêtric>~ nas proximidades do minCrio, isso sim, traz uma combinação 
ótinm p:~ru o proccsmmento da matêria·prima. Mas o fato ~que :1lgumas 
unidudcs de processumento de ulumina no Pais poderão continu:1r recehcn· 
do alumina de fora. Uma idêia equilibrada scriu a de instalur as gmndcs uni· 
d:~des de produçi10 de alumínio c de aluminn pura exportuçào no Pais, e isso 
independentemente da instal:1çào dc algumas unid:1dcs de pequena mont<.~ -
t:llvcz de Hll :1 llJII miltoncludas- t:m outras áreas. inclusive no Nordeste 
hwsilciro. Na minh:~ opinii'1o, é isso que o Governo deveria fazer: montm as 
gr:~ndcs unidudcs de produçUo de nlumínio no Parí1, cmboru algumi!S unid:~
des possam continuar fora daquela regii1o. 

Problema semelhante í: o do fosfato. Todos sabemos hoje que as j<.~zidas 
de Patos de Minas sUo cxccpcionuis. O fato de o min~rio de Patos de Mina~ 
ni10 ser imcdi:1tamcnte absorvível se deve, decerto, ü sua natureza. Ele pode 
necessitar de um processamento ácido, pura torná-lo mais rapid:1mcntc ah· 
sorvivcl. Isso por~m cm n:~da o prejudica. Quanto à produção de :1dubos, sa· 
hemos que há várias unid:1des misturadoras no Pais porque nU o produzimos 
at~ <~gora a rocha potássica. Essa rocha é cxtraida e trabalhada industrial· 
mente, ela se uprescnta na n:1turcza com baixa conccntruçUo, cercu de 3 i.l 4% 
de fosfuto c o concentrado já tem 3U%, Normalmente, import<.~mos o concen
tmdo. Uma vez chegado ao Brasil esse concentrado ê moido e utilizado nu 
prcparuçUo das misturas. Desse modo, primc.:iro temos :1 mineruçi'1o; segun
do, a unidade de concentraçào; terceiro, as misturadoras. Isto significa que, 
cm Pu tos de Minas, deverá ficar a cxtraçào c o proccss<.~mcnto do min~rio rc· 
lativo i1 conccnt_raçJo, podendo o concc:ntrudo ser distribuído para alguns 
pontos do Pais. E claro quc, cm Patos de Minas, deverão ser também instnlu
das as unidades misturadoras necessárias para servir <~ uma <~mpla região do 
intcrior do Pai.~ em seu entorno. V, Ex• tem razão quando reclama a priori
d:~de do tratamento do min~rio p:1ra a área, e mesmo <~lgumas unidades de 
produçf1o de fertilizante. Isso sem prejuízo da exportação, por Patos de Mi· 
nas, de alguma rocha concentrada para moagem cm outras áreas. Esta pare
ce ser a idéia mais própria ao Governo. Quanto ao atraso da exploração da 
juzid<l, tambí:m estou de w.:ordo com V. Ex• cm que podemos perder algum 
tempo buscando uma empresa privuda que possa levar o projeto adiante. Na 
minha opinião, o Governo não deve, porém, esperar dt:mais, sob pena de 
prejudicar a c:conomia do País. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, Sena· 
dor Jos~ Lins. Nadu tenho a acrescentar à intervenção de V. Ex• 

V, Ex• vui verificar, no decorrer do trabalho que apresento hoje ao Se
nado, cx<~tumcntc a defesa dessa regionalização, evidentemente sem esquecer 
de outrus áreas. O contrário seria de fato um absurdo, A jazida lá está. Ela 
tem que sofrer seu proccmtn1ento lá. O minêrio ali está, perto. Não é possí
vel dcslocur esse minério pura uma fábrica paulistu ou pura uma fábrica no 
Estudo da Bahia, e voltur com esse produto para ser aplicado sobretudo nos 
Estados centruis, no caso dos cerrados que possivelmente, no grande futuro, 
nc:ste País, deverão ser melhor uprovcitudos. Muito obrigado pelo esclareci
do aparte de V. Ex• 

Continuo, Sr. Presidente. 
Chumando ngora a atenção para ulguns aspectos que V. Ex•, Senudor 

Josê Lins, abordou. Vou terminar numa série de pedidos- já ni1o os furei 
m01is U Mesa porque eles têm sido deferidos- feitos agora u pr6priu Lide· 
mnçu do Governo nesta Cusa. 

Vcju V, Ex• 

Em rcunii\o, nos mcndos de ubril último, o Conselho N~1cional de Mine· 
r:1çào, do Ministério das Minm c Energia, decidiu recomcndur às empresas 
produtorus de fosfuto, estutuis c privndus, a regionalização da vroduçào de 
fosfato no Brasil. Isto foi u~m recomendação, Estu informação foi dada pclu 
G'{/:t•tu Mt•"'tmt/1 de IB de ubril de 1971), 

E evidente que muitas veles tcmns qu~.: buscar os jornais, porque nós du 
Oposiçiiu nlw conseguimos, U~• vc1.cs, obter cssu!, informuçõcs nus fonte!>. E 
muitus c mui tu o; vc1.cs, r.: o mo é 11 Ci.ISO ngorn, solicitmnos informações i1 Mes:1, 
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c a Mes:1 Diretoru sistemnticamcnte vem negando encaminhar esses p~:tlidos 
de inrormações uos seus respectivos Ministérior.. 

Veja V, Ex•, ainda, e eh:~ mo a atenção também do nobre Senador Evelú· 
sio Vieira: segundo o Ministro Ccsar Culs, a decistao objctiva eviwr o trun!t· 
porte de: fertilizante~. c..:onornitanJ·J comhustívd c <~provcit~!mln a~. jMiJ;1:, 

rq:ionais t.:\blcntc~, como fontes distribuidora c, p;.ra n~ [~.t;1dos m;li,, prl1.\i· 
mos. 

'· 11:;~,, ~o ..:;~:>d ,!L qu;110t: •• ·:.! \' J .. ;fc,.Jc<J .1 ~llk/·,(, 1 · ... 1, .... ~1:c ....... ,. 

.1çn~ nàn-rlano~. em Santa C;ttann;J, 

\ m;ll•~rl;l dojorn,ll p:1Ui1··l>~ ,t._·rc~...:~o:nt;J qw.: f,lf:,rn C01o:.itkr,ld;l~ jiflli;i 

1:1ria~; divcr<>;l'i jai'idas - c ai v cm, Senador Jo~é Lin., - entre Ol'> quab ;1 d;1 

,\HAFERTJL, crn i\r:t~f1, "que: serú rcsponsúvi!l r~o:l;1 di~tribuiç~o do fo~f;no 
na rc~ii'to do Br:tsil Central, podendo ser incluída a FOSFERTJL (Patos de: 
Minas) c a GOIASFERTJL (Cat:1lào), ainda dependendo (.lt: outn.1~ reuniões 
para uma futura decisão ministerial". 

Acreditamos, Sr. Presidente, que esta seja a melhor opção, para que se· 
jam evitados custosos "passeios" de matéria-prima, em prejuízo, ufinal, dos 
produtores agrícolas e dos consumidores, ::1 est:J hora já bastante:: cans::~dos 
dns altus constantes de preços. 

Minas Gerais agunrda a solução racional, a qual permita, de:: uma vez 
por todas, o aproveitamento daquela que é a maior reserva brasileira de fos
fato, sem atrasos ou indecisões, e cm benefício do País, que é o que todos al
mejamos. 

E asara, Senador José Lins, vem essa ressalva que faço c que é lamentá· 
vcl. E que no Congresso Nacional, por incrfvcl que pareça, inrelizmcntejá há 
uma emenda constitucional nesse sentido, em que não se permite a parla· 
mentar obter inrormações de matérias de interesse da Nação. 

Nilo adiantaria, nos termos regimentais, solicitar as neccssàrias provi· 
d'=ncius no sentido de ser encaminhado no Ministério das Minas e Energia 
um requerimento de informaçõe~. porquanto a Comissno Diretora, por dcci
~~n dd~tica r lament[n·cf, o rcjcitnrh. Eo;;per:-~mo~. vi:1 de conscqi\Cncia. l)s 
c~clarccimcnto.~ da Maioria desta Casa ao seguinte: 

E aí, Senador Evt:lúsio Vieira, i: qw: ficc• ba:>t:mtt: satbfeito com a inkr· 
·•~..:nç;1o J.: \', E.x~. quo.ndo lcmbru o Scnadvr JMbii:, Pa:o:.arinhu, Líd~:r do.~ 

~1aioria, COillO jogo.dor polivalente, na esperança de que o Senador Jarb~~ 
r~marinho poss;J atender, Ollraví:s do Scn:.~dor José Lin~. ú qu~..: \'OU perguntar 
ap,Mn. Certamente, tantn o Senador José Uns como o Sen:1dor Jarh:J~ P:m:1· 
rinho, no futuro, vl\o pt:rguntnr :~!suma coisa relativamente a seus Estados, c 
;1 Mcs:t Dirctom ntao vai aprovar. 

Então, Senador José Lins, aproveito a presença de \'. Ex• no plcn~riu 
par;~ solicitar as seguintes informaç~es as quais V. Ex•, num futuro pró.\imo, 
poderi:~, por obséquio, trazer ao representante de Minas Gerais. 

I. Em que base Coram negociadas as instalações de aproveitamento de 
fosfato localizadas em Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, entre a 
Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM c a Fertilitantes 
Fosfatos S/ A- FOSFERTIL? 

Seria a primeira pcrgunta. 
Segunda pergunta: 
2. O relatório de 1978, da CPRM, diz estarem praticamente delinidas, 

mas pendentes "apenns de decisões de órgãos superiores", as negociações en· 
tre esta Companhia eu FOSFERTIL. Que decisões faltam ainda a ser toma· 
dns, de que dependem c quais são os órgãos superiores encarregados de 
tomá·las'! 

J. Qual empresa obteve aprovação de projet!) ou est6. cm vias de, para 
o nproveitamento de matéria-prima rornecida pelas jazidas de Patos de Mi· 
nus, obter? Em que Estado e Município estilo localizadas as suas instalações 
c c.1m que tipo de incentivos fiscais conta o empreendimento? 

E aí, por certo, nós também responderfamos ao Senador Leite Chaves, 
quanJo arguiu que esse minério nilo seria adequado à aplicação na agricultu· 
Iii. 

E como última pergunta: 
4. Que tipos de providências, a nfvel Cedera!, foram avaliadus c execu· 

tudas, tendo cm vista a etapa de aproveitamento industrial do minério de fos
fato existente cm Patos de Minas, no Estado de Minas Gerais? Por que nilo 
rculizar este aproveitamento no próprio Estado de Minns Gerais? 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um upurte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOO- MG)- Pois nua. 

O Sr, José Lln• (ARENA- CE)- Terei o muior prum, Senudor ltn· 
nwr Frunco, cm truzer a V, Ex' as informuçõcs referentes às perguntas que 
V. Ex• rormulu. Quunto ll pergunta relncionudu com o Scnudor Leitc Cha· 
vcs, sohre n quuljú mc referi quando d~: rneu primeiro nparte, posso informar 

que há certos minérios cuju absorção é mais lenta ou cuja resposta vcgetati· 
v<.~, :iC torn;1 mais dcmoruda. NUo há, porém, dúvidu alguma de que: o fosrato 
dc Mina!<> Geruis i: de alta qualidade, nccessilando apenas de processumcnto 
01dcquadu para sua aplicação. Há, evidentemente, diferença entre í.l utili· 
/~u.;:Hl J.~ ro~.:ha moid;! c o ;.~Jubu fo!<>f;,wJu a~.:abado, ~o m:ti!<>, ~.:umpr~o.ll!:clu
JII-= ,L lra/cr a \'. E.\• a:. inrormaçõc ... .:jUC Jc~cj:L 

0 1.\n. JT.\:\1.\~ f:n.\'l("'O ~~-H1rt ·- \1r~J -· \'c~1i~·· .~.c •, .. 
-"il'lladul Jo.'o\: i.111.,, 

\.1'''''~. t:lll;,,,, ''!'ILtrd,,l .•~ ttlfuriii·!(J,ç\ dt: \' i:, .. qt~<.: llliL:r~·~- :t:l 

l•1do o J",tadn de: Min<~~ (icr<ti~ 
MuitP ohrigadn, Sr. Prc.,itlcntc. (Muito hern! Palma~.) 

OOCUMF.STOS A QUF. Sf.' Rf.'f'f.'Rt: O SR. ITAMAR 
I%1NCO EM SE.U DISCURSO: 

MINAS DISCORDA 

Dois r a tores da maior importânci:. c:stào impondo ao Governo a adoç;to 
de providências imediatas para o inicio da exploração cm escala industrial 
das jazidas de fosrato existentes no Município de Patos de Minas. Decorre 
um deles da necessidade de aliviar a pauta de importações, na qual figuru 
como componente dos mais onerosos, principalmente cm razão dos altos 
preços que atingiu nos últimos anos no mercado internacional, o fertilizante 
fosrórico. Os gastos de divisas para este fim correspondem a mais de um bi· 
lhào de dólares. O outro se refere à execução do programa de ocupação dos 
cerrados, do qual cm grande parte está dependendo o desdobramento da ca
pacidade de produção agrícola do País c que só surtirá resultados realmente 
satisfatórios mediante a aplicação maciça de nutrientes, dada a pobreza ca· 
r::~cteristica dos solos daquelas áreas. 

Se não .~e pode prescindir do fosfato cm gr:mdc quantidade, mais n:k· 
v:mte ~er:"1 ainda qui! o ~eu custo para o.; Livradores se situt.: cm nív~:i:. \.jU.:, :::~1 

\'e7 d~: representarem obst;ku!o, sejam .:m c~tímulc Ju consumo. E::.~:.~ v.wl.!
z::m .:onkmpl<~ria t:tnto 0:. intcn:~::.~~ J;; -=~unumia í.lgl'Í~o:u!...L ..;omo v:. JJ po...·· 
p.lJ,,.;;,ú cm g~..:r~d.: at~ f.1.:ili~;.r; .. u .. umbwi...: :0 ÍllfiJ..,:~u,j.H.:l.J ildl~.o~tl.,;Ío.~ ., .. ..: • ..:· 
ri;t na r~..:du~r1o do:; preços dos produtv::. c::.::.~o:ud:~.is ~ Jicla .:olcti~o·.t, 

Or:1, asj:tzidas de fo~fato se Jocalitamjus:amcntc no ccn~rio da crulaJ~ 
cm que se empenham a iniciath·:1 pri ... ·ad:~. e o Governo p:1r:1 rt:tirar J.1 m'Íl'~i
dadc os ccmJdos c assim alargar a frontdra d;.L agricultura br;~silcira. Por 4(.;.: 
~c insiste 1..:111 relegar a segundo plano t:SSJ vanlag~:m providenci;.~l'! 1: u 4uc c~
t[t acontecendo cm virtude da rcsistênciu qu~: ~c verifica relutiv;.unente ;J~ ~·.;;. 

vindic:1çõcs d~: Minas no sentido de que se instalem, junto ao~ d~:pósitos de 
fosrato, as indústrias que o vào aprovdtar. 

Um esquema inicial previa o transporte do minério para São ·Paulo a 
fim de ser beneficiado, mas agora anuncia-se que uma empresa da Bahiu 
Cllnscguiu aprovação de projeto, que inclui os incentivos !iscais vigeiltes, ob· 
jetivando a utilização da excepcional reserva de Patos de Mina:-~. Isto quer di
zer que haverá transporte de minério para lá e depois o transporte do fc:rtili· 
zunte ac<tbudo para cá, tal como iria ocorrer no caso de São Paulo. Minns 
nào concorda com essa decisão c naturalmente com ela e'stão solidários 
Goiás c Mato Grosso, que igualmente só benefícios obteriam adquirindo o 
nutriente fosfatado produzido nas imediações das jazidas. 

O empresariado mineiro deseja o reestudo da questão e precisa contar 
com o apoio do Governo do Estado c das lideranças politicas, pois estilo em 
jogo interesses fundamentais de Minas e do País todo. 

O Globo 

SETOR PRIVADO DESISTE DE EXPLORAR FOSFATO MINEIRO 

SÀO PAULO (0 GLOBO!- As empresas do setor privado nua preten· 
dem participar, pelo menos n médio c curto prazo, dos investimentos para u 
exrloruçllo das reservas de rosfato cm Patos de Minas. Dez indústrias que 
inicialmente huviam concordado cm examinar as possibilidades de partici· 
puçào no empreendimento, enviaram esta semana uma curta a Fosfetil· 
Fertilizantes Fosfatados, no Rio de Janeiro, ponderando que nas atuais con· 
diçõcs cconômicus internas e externas nilo consideram possível partir para 
um novo empreendimento no sctor. 

Os entendimentos entre o Governo c a iniciativa privada para U·implan· 
taçilo do complexo industriul cm Pu tos vêm sendo mantidos hú cerca de dois 
unos. Puru fuvorecer o dilllogo, chegou, inclusive, a ser criuda uma usso· 
ciuçilo das empresas, a Scferti-Sociedade de Estudo." puru Produçào de Fcrti· 
liluntes, 

De acordo com os entendimentos, as empresas do sctor privado rartici· 
parium com urna suhscriçl'lo de 40 por cento do capil:ll da Fosrértil, que -.ní: 
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apnrn cstú distribuii.lo entre u FI BASE, do BN DE, (60 por cento), Petrol'~rtil 
( ~11 p11r c~:nto) l! C:tmi!:l (20 por c~:nto). A preços de mmçodoano passndo, o~ 
quarent;t pllr ~.:cnto Ucstinados inicialmente à iniciatiVi.t rriv:ldu representa· 
\.';tn1 um invcstirncnw Uc Cr.~ J40 milhõ1.'S, 

:\1oth•os do D~slnrcres.~c 

S~:gundo fontes lig:~das its cmpres;~s convidadas a participar da c.,plll· 
r:t~·~w de P:nm., ;t inici;uiv;l priv;.td:l nito sc interessou pelo projeto, prindp<~l· 
mente, t.l~:viUn <.t fotlta de i.ttr;Ltivo que o sctor enfrento~ atu:llmentc com~~ que
J;\ Jn pr~:ço li;.L rudw fllsfúticu no mercado internacion:.a!. Segundo ess;.t~ 
me ... ma~ funtcs, u preçu atuul d:~ rochu, com tCor dc 32 a 33 pnr ct:nto dc lOs· 
f:Lhl,l: de apro.\irnudamcntc Cr':!t I .U~U.l!U no posto de Cubatiio, cm Silo Pu u
I" 

..\ rnchu produzida no complexo industrial du r\rafi:rtil, inaugurado 
Tl'l.\:ntc...·mc...•n\1: pt.:kl Pn:sidl.'ntc Gci.~cl. foi fi.,ado pelo C! P cm C r\ I.U66,(1lJ nu 
postn .-\rax;t, a pnLH.:os quilOmetras de Pmos. Somando.sc a c~sc rreço um 
frente t:'tim:uJo ~m Cr) JX(I,OU por toncl:.tda, o produto chegaria a Cuhatrm 
rllr !lpTil.\inwd;tmcnte C r~ 1.447,ll(), Pari.! permitir SUi.l comc:rcializaçtto, ll 

Ciowrnn ~:~tendeu o sistema de contingcnciumento Us importações de rocha. 
Caso cont rúrio n;1o teria condições de concorrc:r com o produto importado. 

0:. ~:mprcsúr~os dl1 ~c:or, que recusaram olicialmentc o convitt: p;.uu 
rankipar da Fosf~rtll. Jcvura:n cm cunsidcraçiiO todos esses problemas d~: 
prc~.;us. :ts t!ilkuldadcs dt.• tr01nsportc c nec.:.,:-id:tde de utilizar os recursos de 
l.jUI!' dispõem na consulid:u.,·;'~t· de projetas em fase de implantaç;io. N.'Sscs 
sentidos, eles acreditam que os novos invcstimentos nu exploração dc fósforo 
..;ó ~crlul \'i;ívcis com um;t pmticipaçào signiftcativa do Governo. Os investi· 
ntento..; do sctor f!(lhlico, nesse caso, se justificariam em função da importUn· 
..:ia c.'it r<lli:gica c.h: n:dulir o grau de dependência do produto irnport:tdo. 

A implmll:u;i'lo do projeta de Patos, dimensionado para produ;dr numa 
primcir:1 1\tsc um milht10 de toncladus de rocha, com possibilidade de dupli· 
..:aç~u1 numa segunda ~:wpa. está orçada cm US~ 2ll0 milhões a preços de 
març1l do ano p~tssado. 

USIN,\ SO COMEÇA t\ OPERAR EM DEZEMBRO 

por Stirg(rJ Dani/o do Rfo 

Com um atr:tso de 12 mcses cm rclaçào ao cronograma inicial, o projeto 
<..l;t U~inu de FerliliLantes cm Ub!!raba, Minas Gerais, da Vale do Rio Gran· 
de S.1\.- VALEFERTIL, será inaugurada t:m dt:lembro deste ano. Ela v;~ i 
proUu1ir fertilizantes b:'isicos, utilizando o concentrado fosfático produzido 
pcl~1 V ALEP (subsidiária da CVRO) em Tttpiru, cumprindo as metas de inte· 
grat;;io dos projl.'tos dr.: fosfato existentes no POliS c da prioridade: agricolu do 
(iil\'ernu FiJ:!ucircdo. A informação é de uma alta fonte da VALEFERTIL. 

O projeto. quc antcriormcnte pc:rtencia à CVRD (adquirido pclu PE· 
TROFERTIL), nào sofreu nenhuma reformulaçtlo têcnic<t. Apt:nas as duas 
uniU:tde!<i de úcido sulfúrico vão produlir 180 mil toneladas/ano, ao inví:s de 
unl<t unid>tdc de H58 mil toneladus. O mesmo ocorrerá com us dua!' unidad~:S' 
de ;"u:ido fosfórico, que produzirão, anualmente, 146 mil tone:ud;~s cnda um~1 
lia m:tti:riu-prim:1 básica pum u indústriu produtora de adubos, ao invés de 
un1:1 únic>~ unidac.lc de 292 mil toneladus. A produção suplr:mc:ntar da YA· 
LEFERTIL sorio dd4U mil toneladas d< TSP (supcrfosfulo lriplo), 31U mil 
toneladas de MA P (fosfuto monoamõnico) c 25 mil toneladas de llcido nuas· 
~ilici1l. A rnesm;t fonte informou aind:1 que a VALEFERTIL irá importur, 
dil Pi)lilnia c do Camtd~. JU mil tjuno dc enxofre, que scrtlo consumida:-; n<t 
pmdLu,;ilo do1 linha de fcrtililantes industriuis da emprc:su. 

A VALEFERTIL <stú recebendo purte dus 2UU milloncludus de fosfato 
rr~Jdulid;.ts p~lu V A LEP e negociu, no momento, com fornecedores interna· 
dona is, ;t compra de 41.300 toneladas dt: amõnia c 24.7UU toneladas de pe· 
trl)lco (ólcu combustível), a serem fornecidas pt:la PETROBR.i\S. Em re· 
la~i'm ;n1 eHfuemu linuncdro necessário 11 cobertura dos investimentos pre· 
l'istos de US~ ~94 milhi\os, jú forum doscmbolsudos US~ ISU milhões. As 
principais rontcs c.lt.: recursos dos investimentos apresentam, segundo a fonte, 
"sel:!uintc composição: I) recursos próprios, USi 118 milhões: 2) BN DE, 
US\ :itlmilhôcs; .1) FINAM E- BDMG. US~ 2U milhocs; 4) Bunco Mun· 
tli;ol. US~ X~ milhões; 5) Chcmicul Bank, US\ 2U milhoos; 6) Crodit lndus· 
tric..•l et Conuncrciul, US.\ 4 milhões, 

J ;'t l'lHam concluidus us negociações pura u compra de tecnologia dos 
prllt:es~ns de produção do complexo químico da VALEFERTIL, rncdiunte 
Clllll'nrrl:ncia intcrnucionul: I) úcido sulfúiico - processo absorvido d:t 
tla~cr Luqd, Je Uupl:t :thsorçi'tu, uprovndo pelu Lurgi Chemic und lh:utte111· 
t~~o:htli1.:~; ~l úcit.Ju fosfúrico- processo comprado du Rhtinc Poulenc, com 

projeto húsico d~:scnvolvido pela Krcbs c C o,, Ue Pu ris- Frunça; 3) TSP
processo d:~ Gulf Dcn, feito pela Badgcr Amcrica, pela VALEFERTIL: c 4) 
prm:csso MAP- projeto da Guif Dcsign Division, dos EUA. 

ReJ;:ionallzaçilo da produçiio 

O Conselho Ní!ciomtl de Mincruçilo, reunido extraordinariamente, on· 
tc:m. no Rio, soh u Presillênci:1 do Ministro Ci:sar Culs, decidiu recomendur 
its cmprc~i.IS produtoras de fosfato, estatais c privo.ldiiS, u rcgion:~lizo.1çi'to da 
prnduç~tu de fosfato no Brasil Segundo o Ministro César Cais. com css:1 
idêia prctcnUc-st: evitar o transporte de fcrtililantes, economizundo com· 
hustívcl c aproveitando :1s juzidas regionais c:xistcn\l.:s, 1.:omo fontes diMrihui· 
dur:.1~ par;1 os Estados nwis próximos. O Governo, com a region;ilizaçi'to, (j. 

HlU c:m três r~.-giô~:s :t e.xpluraçào prioritúri:t das juzid:ts de fosfuto: Norte, 
Centro c Sul. 

O Ministêrio de ~·1 i nas c Energia considcru prioritúrio o desenvolvimen· 
to d:t~j~11itlas de Anit:'tpolis, no Eswdo de S:m\i.l Cutarinu, que ubustc:cerú a~ 
cmrrcsus misturadorns de fertiliz:1ntes do Sul Uo Pais, da ARAFERTIL, cm 
:\r:nú. ~1uc scrú responsúvel pela c.listribuiçfto do fosfato mt região do Brasil 
Central. pudendo ser inclui da a FOSFERTIL (Patos de Minas) c a GOlAS· 
Ft:RTI L (C;Ilalüo), :tinda dependendo de outras reuniões para uma futur:1 
dcci~~o mini..;teri:tl. No Nordeste, foi incluída entre a~ prioridades, ajaúd:t 
de rosf;.tto tle ltntaia, no Ceará, e estuda-se a localiz<IÇào de uma nova rcscrv<~ 
tle t'mfnto. cm PcrnambUCll, para ser incluída no projeto de rcgionalilaçào 
di.' fünh.'S de fosfilto. 

ENCONTRO 

Começa umanhà, cm Brasília, no auditório do ltamaruti, o I Encontro 
N:Lcion:ll de Rocha Fosfútica. Empr~:sários, técnicos, dirigcntes dc entidades 
setoriais c autorid:tdes govcrnumentais deverào discutir durante dois dias os 
rrincirais temus do setor, segundo informa nota distribuída ontem pelo lm· 
titulo Brasileiro do Fosf,llo (IBRAFOS). 

Follw dt• S. Paulo 

FOSFATO-SUBSTITUJÇÀO DE IMPORTAÇOES 

Rll)' Altenfeld" Siha 

O Governo Federal, através do 2Y Plano Nacional dt: Desenvolvimento, 
t.'Stabelect.:u como um dos seus objctivos prioritários a auto-suficii:ncia na 
rroducào de insumos básicos. No cuso especifico das matérias-primas para 
fothricaçào de fertililantcs como decorrência foi aprovudo o Programo.\ Nu
cional de Fertilizantes e Calcário Agrícola. 

A iniciativa privada, em perfeita consonância com as metas oficiais, 
apoiou-as surgindo, cm decorr~ncia alguns projetas de relevância. 

Nu áreu de rocha fosratuda, por exemplo, cm que as jazidas brasildrns 
conhecidas contém buix.? teor d~ P~ ~~,tornou-se possível o aproveitamento 
técnico e ecnnõmico das mesmas, graçus à tecno\ogiu tupiniquim de concen
tração por notação, hoje internacionalmente conhecida, orgulho du tecnolo
gia nacional, e que já está sendo vendida para o exterior. 

A politica de substituição de importações de fcrtilizuntes c suns 
matérias·primns começa a st: fazer sentir e a aprcst:ntnr os resultados positi· 
VO.'i, 

A li:m du evidcntt: economia de divisas pura o Pais (somente em I CJ76 o 
Brasil dispendeu divisas sureriores a US\ 48U milhões), tt1l politica propor
ciona outros inegáveis beneficias: garantia de suprimento de matérias-primas 
b[isicns c intcrmediúrius fnbricudas no País, tornando-nos independentes da 
~onjuntura internacional: gt:raçl\o de novos empregas: desenvolvimento da 
tecnologia nuciànul do setor; desenvolvimento do seta r de produção de mú· 
quinas, equip:tmen't'os e instrumcntaçiio nacionais nas ârcus de mincrnçào e 
produção de insumos>cstimulo dn inicintivu privudtl paru pnrticipur de no
vos inwstim~:ntos nu llfe<t.de insumos básicos purn fabricação de fertilizan
tes. desenvolvimento de novas minerações, adequação de produtos às nossus 
necessidudes, industriais c agrícolas. 

Quunto aos preços, os insumos produzidos no Pnfs uinda têm preços 
mais clcvudos que alguns importados, 

As principuis ruzões, u meu ver, si\o: o produto importado goza de linha 
cspcciul de crédito (300 dius: 2,75% no mês) sem a purarelu linha pmu o pro
Uuto nucionul: no cuso du rachu fosfúticu, ns juzidus nucionaiS conhet:idu~. 
ti:m buixo teor de P~ O~, nccessitundo processo de: beneficiamento p;tru o seu 
aproveitamento, u que clcvu o seu custo se comparudo com o produto simi
lnr oriundo dos Estados Unidos c Murrocos (cuju~ jm~idus cont~m teor de 
P~ O\. hcm ma i.~ clcv;Jllo), 
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Outrossim, o concentrado produzido pela Araf6rtil possui um teor de 
P~ O~ de 37 u 38%, contr:t 32 a 33% da rocha importada, o que torna o prO
duto nucional de maior vulor. 

O atuul preço da tonelada do cenccntrado produzido pela Arufértil foi 
fixado pelo CIP cm CrS 1.066,66 (FOB/Araxú). Se agregado a esse preço o 
frete estimado de CrS 380,00 p/l o produto chegará à Baixada Santistu a 
CrS 1.447,00/t. 

Hoje o preço du rocha fosfática importado com teor de 3:!% u 33% de 
p~ o~ posto Cubatiio é de aproximadamente CrS 1.018,00 por tonelada. CUS· 

to c. frete Suntos, 
Assim sendo, respeitando a aluai relação de contigenci:1mcnto de uma 

toneluda de P2 0 5 nacional para U,65t de p, 0 5 importado chegaremos a: 
I t. P1 o, nacional CrS 447 - 0,37 _: CrS 3.911 
I t. P, o, importado CrS 1.018- 0,33- CrS 3.085 
Valor médio do~~ O! contido nu rocha fosfáticn respeitundo o contin· 

gcnciamento: CrS 3.586. 
Este preço mt:dio de CrS 3.586 por tonelada de P~ O~ na rocha repre· 

senta um aumento de 16% em rdaçito uo preço do p, o~ na rocha importa-
da. ' · 

Outro futo que convém ser considerado é que estamos comparando um 
preço nacional nào sujeito às oscilações do mercado internacional, com um 
preço de um produto importado sujeito a enormes osdlações de preço, 

Basta lembrar que hoje o preço Fob •da rocha importada situa-se em 
us~ 28 por tonelada, enquanto que 3 ou 4 anos atrás este preço chegou ót 

US\ 62. Assim, nos parece mais correto, ao analisarmos os acertos c desa
certos de decisões governamentais, que não nos restrinjamos ao momento 
em que vivemos, mas sim tenhamos cm mente um horizonte de tempo maior. 

Afinul, projetas como, por exemplo, o da Arafi:rtil, que apenas cm suot 
primeira fase significou um in'<'estimcnto fixo superior a us~ 100 milhões 
não pode ser decidido cm um dia e ncar conclufdo no dia imediatamente 
posterior. 

Qual seria u incidênciu deste uumcnto de preço de 16% da rocha fosfáti· 
cu. nos produtos agrícolas? Considerando que cm média o custo da rocha rc
pr.:licnta 40% do preço do fcrtilizuntt: fosfatado solúvel, e ainda que em mé
dia os fosfatos representam cerca de 50% da fórmula média utilizada no Bra
sil, e ainda que o custo dos fertilizantes representam. cm média 30% do custo 
do produto agrícola, chegamos a conclusão que os 16% de aumento de preço 
<1;.1 rochu fosfáticu, de'<' ido ao contingenciamento, representará um aumento 
de menos de 10% no custo do produto agrfcolu, caso todo o P~ O~ fosse pro
veniente da rocha fosfática. 

Ruy Altenfelder Silva i: diretor do Instituto Brasileiro do Fosfato, do 
Sindicato da lnd. de Adubos e Corretivos Agrícolas, do Sindicato da Ind. de 
Matérias-Primas para inseticidas c Fertilizantes, e da Associação Brasileira 
da Indústria Química c de Produtos Dcri'<'udos. 

FOSFATOS NACIONAIS 

Fernando Penteado Cardoso 

Agradecemos u iniciativa da Folha de São Paulo cm procurar conhecer o 
ponto de vista do consumidor de fosfato nacional, apôs ter divulgado dia 16 
último considerações formuladas sob a perspectiva dos produtores desse mi .. 
neral. · 

As '<'antagcns apresentadas para a substituiçno das importações. fazem 
parte de uma série de argumentos de ordem geral, freqUentemente apresenta .. 
dos com os quais concordamos plenamente. Eles deveriam, a nosso '<'er, ser 
complementados pela anlllise da relnçfto entre custo e beneficio c do interesse 
do consumidor final, seja da lavoura. 

A economia de divisas das minerações nacionais é da ordem de USi 
4Uft, caso o transporte seja pago em dólares, ou de USi 32/t caso se utilizem 
nu'<'ios du frota mercante nacional. Dividindo·sc os investimentos anuncia· 
dos pclu economia anual de divisas à base de USS 40ft, teríamos as seguintes 
indiccs: Aruxú 4,3; Tupiru 5,3 c Ouvidor 2,5. 

Estudos que levem em contn esses fndiccs, ao lado dn consideração dos 
interesses do consumidor nnul, poderão concluir em favor da reducilo de 
custos [')clu econorniu de csculu, com aproveitamento de infra cstruturu, du
plic:mdo us minerações existentes, uo se progrnmur o aumento du produção 
nucionul. 

A Munah foi pionc:iru nu uquisiçno du mutí:riu-[')rinm de Amx!i Cm 
lJUalllid:u.lt:s signinc:ltivus c realizou testes que formn cunsidcnu.Jos os mais 
rcprcscntati\'os de todos ~1m1ntos j:í foram re:liizadus com esse fosfato. 

Em nnsso entender, o minério concentrado de Amxú uprcscnta carac· 
tcri'ith:as lhicn-quirnicas corn índices de convcrs1\o do P~05 total cm a~~imi· 

U1'<'cl, que diflcilmcnte ultrapussam 85%, na fabricucão de supcrfosfntos, en .. 
<]tmnto outros fosfatos alcançam 95%. 

Essu diferença de rcatividade impede que se cotejem custos com buse no 
P~ o, totul da matêria·primu, pois a riquczn química de um fostato é contra .. 
b:dançadu pelo seu índice de conversUo, Na práticu, com amparo em resuJta .. 
dos, deve·sc considerar I t. de fosfato nacional 36/37% como igual a 1 t de 
fosfuto importado 32/33%, pura produzir a mesma quantidade de fosforo us· 
similávcl. na forma de .~upcrfosfato. 

Outro aspecto a ser considerado são as perdas previstas quando eXiste 
clc'Jadu p~rccntagem de finos, com frações até coloidais. Numa estimativa 
prudente, deve considerar-se pura o fosfato de Araxá, na~ condições atuais, 
uma perda de 3% acima daquela prevista para os fosfatos importados. 

Com estas considemçàcs c atunlizando a recente elevação do frete rodo
'<' i ii rio uté Cubatào, assim calculamos o custo do fosfato de Araxá, posto 
rllbrica, exclusive nnanciamento, por tonelada: preço inicial~ 1.067; carreto 
.~ 12ll, perdas adicionais S45: total.\ 1.532. O fosfato da Flbrida importado ao 
ci1mhio de ~19,25/dólar e apôs desembaraço c transporte, nos custa 
\ l.lJ9lJ/t. O preço médio entre I t. do produto nacional e 0,65 t. d~ produto 
que pode ser importndo com isenção de tarifa, resulta no custo intermediário 
de \1.537 /t. Resumindo, o fosfato nacional sai 40% mais caro do que o im .. 
[')Ort:ldo c o custo médio atual c 24% maior. ' 

Com u ampliação du produção nacional, a qual deverá satisfazer as ne
cc.:ssidude.s d01 Regiào.Centro no correr de 1979, o preço médio irá pro'<'avel .. 
mente aumentur com a redução das importações. Os fatores do custo dc'<'em 
ser cnc:1rados com realismo para boa compreensão dos órgãos controladores 
de [')reço. 

Quanto aos comentários feitos sobre as Outuações do mercado interna
cional, uma análise objeti'<'a do comportamento dos grandes fornecedores 
trudicionuis du Flórida e Marrocos, mostra que, salvo cm curto período de 
p:ínico mundial no mercado de matérias prinlas, ocorrido cm 1973/4, os 
preços FOB mnntê:m uma razoável curva.proporcional à innaçào e aumento 
de custos, que também ocorrem nos países fornecedores. 

A Manah, tanto quanto as demais empresas do ramo, vem empenhando 
seus melhores esforços para dar escoamento aos fosfatos nacionais. Com
[')rcendemos o signiflcado da economiu de divisaS c a importância de se dar 
bom aprovdtamcnto aos investimentos feitos tanto na mineração, como na 
indústria de fertilizantes que a antecedeu. · 

Com a preocupação de reduzir custos, damos nosso integral apoio às 
du~s sugestões apresentadas ao Governo pelas entidades sindicais reprcsen
tullvas dos produtores c dos consumidores de fosfato: 

1) reembolso do frete dos fosfatos do Brasil Central, para cqualizar o 
custo do fosfato nacional (posto fábricas existentes) ao do similar importa
do, reduzindo ou eliminando n diferença atual de 24%, que deverá se elevar 
cm futuro próximo; 

2) tratamento nnancciro equitativo para aquisição da mat~riâ·prima 
nucionul, dando a estas as mesmas facilidades de cri:dito ora proporcionadas 
aos produtos importados. 

Acreditamos que nào se dc'<'em subestimar os acréscimos de custo, com 
upoio cm cálculos de redução dos seus efeitos à medida em que se diluem 
tanto na industrialização, como na produção agropccuária. Antes de se usar 
um cUiculo inflnitesimal, que tende para valores próximos a zero, pensamos 
que, em matéria de inOução, de'<'c·se preferivelmente, usar um cálculo inte· 
gral que, partindo de um conjunto de pequenos valores, os integra cm gran· 
dezas que representam a realidade dos fatos. 

Fernando Pentcudo Cardoso é presidente do Conselho de Adminis· 
truçilo de Manah S/ A; do Sindicato da Indústria de Adubos c Corretivos 
Agrícolas no Estado de Silo Paulo; membro do Alto Conselho Agrícola da 
Semtaria de Agricultura do Estado de Silo Paulo c membro do Conselho de 
AdministruçUo do IFDC- Centro lnternaciÔnal para o Desenvolvimento 
de Fertilizuntes. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptistu) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lúzuro Barboza, pura uma breve comunicaçUo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MOS- GO. Parn uma comunícaçào. 
Sem re'<'isào do orudor.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Dois ussuntos muito rápidos me trazem à trihunu, e nelu nUo me demo· 
mrei mais do que trCs ou quutro minutos. 

O primcirll deles é [')ara [')cdir as prm·idêncius dns :1utoridades dll setor, 
no sentido de que determinem, imediat:lmentc, cstudllS \'isundo !1 prcscr· 
vaçfHl de um dn~ maiores recursos naturais dn norte do Pais, o l]Uc cohre 
vnstis-;ima [treu dD tcrritórill ~oiano, c prindpalmi!nlc do Es\ildo do Mara· 
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nhtto: s1'm os habaçuais. Sr. Presidente; eles, ali, sito n:llivos, fontes natumb 
de re~ursos energ~th:os de um valor sem iguul. 

O bah;u;u tem condições de fornecer, além do óleo comestível, mais de 
trinti.l tipos difc:rc:ntes de óleos vegetais a serem utilizudos na indústriu e, in
clusive, como fator energético. Os hahacuuis do Norte de Goiús estão sendo 
devastado~ com um:1 raridc:l. c de forma ti1o criminosa, Sr. Presidente, que 
cstú '' nos dcix<~r rc:rrlcxos já qu~: o Pais, c:nfrentando dificuldades energética.-. 
sem cnnt:l, vê <tquela riquc:t:a natural c:xtruordinária sendo dcvast:1da, da mu· 
ncir:1 m:~is irracional possível. 

Nih1 ouço, Sr. Presidente:, pelo menos até agora, unu1 só voz nos :~rraiais 
do Governo, 01 sc levantar no sentido de tomar alguma atitude visando a prc· 
~c:rvur ;.~quela riqueza c::•araordináriil, 

Inicialmente, Sr. Presidente, é o pleito que faço i1s :1utoridades govenw
ment:tis p:tra que essa devastação ni10 continue comprometcnt.lo, de fornw 
tttu gr:~vc, as riquezas natur:~is do Norte do meu Estado. 

Em .. ~egundo lugar, é upcnas p:tm dit:cr ao Senado, em rapidissimus pa· 
lavri.ls, do enorme: júbilo que: atingiu os goi:tnos, com " aprovaçito aqui, na 
scm:ql:l prOxim:t pussada, do projeto de: lei de nossu autoriu, que estende :1 
atuaçi'to du SUDAM. do paralelo 13 para o paralelo 16, cm Goiás, f:llt:ndo 
justicu, assim, u dezenas c dezenas de municípios goianos que, c:mbora próxi
mos de Bmsilia, enfrentam problemas sem conta para o seu desenvolvimen
to, N:ts classes empresariais de: Goiás, as classes produtoras, os prefeitos dos 
municipios que seriam ou serão beneficiados caso esse projeto logre apro
vaçi'to "" Cúmara dos Deputados, o comportamento da gente do meu Est:l· 
do, de modo geral, é de muita euforia, aguardando que o projeto tenha êxilo 
nu outm C usa do Congresso N<~cional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho, que f<~lará como Líder. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder, pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisUo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Si!nadores: 

Pretendo tomar a atenção do Senado por pouco tempo, Sr. Presidente, 
mas o tempo suficiente para fazer alguns reparos que me parecem nc:ces· 
sários. 

Ainda há pouco, quando o nobre Senador Orestes Quércia falava ares
peito de Constituinte, o nobre Senador Leite Chaves encontrou umn forma 
de dar um aparte, c nesse aparle dizia S. Ex•, com a maneira sutil que todos 
nós admiramos e tememos ao mesmo tempo, que nós- dizendo nós, Brasil 
- mandamos não sei quantos quilos de armamento c: munição, em 1977, 
pura u Nicarítgua. 

Há dias, tive oportunidade, aqui, de esclarecer a dúvida lcvantadu pelo 
nobre Li der da Mi no ria, em declaração oficial que fiz cm nome do Governo 
bmsileiro, de que não houve remessa de armamentos c munição do Governo 
brasileiro para o Governo nicaragUense. 

Referi-me. até, à minha experiência de Oficial de Artilharia, quando 
ainda no inicio da minha carreira na Escola Militar do Rcaiengo, uprc:ndi u 
atirar nos canhões Schneidcr. Esses mesmos canhões, posteriormente, já 
considerados obsoletos para nbs, foram vendidos ao pai do atuul Presidente 
da Nicaráguu. Não há como tentar, por qualquer forma meliante, enredar o 
Brasil nesta luta que se trava lú, no território da Nicarágua. 

Nu mesmu ocasião, declaramos, também, Sr. Presidente, que despa
chos, devidamente registrados na CACEX, de armas de caça c revólveres ti· 
nham sido localizados. Isso é muito diferente de armamento de guerra: de fu· 
zil, de: muniçào, de canhão, de roji\o, de bazuca, c de todo o equipamento 
que estli sendo, hoje, fartamente utilizado nu gucrrn civil da Nicarágua. 

Chamei n atenção, ainda, paro o fato de que, do despacho, S. Ex•, o Sr. 
Senador Pnulo Brossurd, lera apenas a metade, e não foi de má fé que o fez. O 
dcspa~ho rrosscgui:l, E se nu primeira parte declarava que havia queixas ou, 
pelo menos, denúncias por parte dos Sandinistas de que o Brasil estaria cn· 
volvido nu luta, na munutençllo do .rtatus quo utual na Nicaráguu, cm segu:
du se declarava que nil.o havia nenhuma provu, nenhuma evidência, entre to· 
dus uquelus que: huvium sido colhidns - e não foram poucas - nenhuma 
provu, nenhuma evidência, repito, que comprometesse o Brasil ou brusilci· 
r os. Ao passo que outros países da Amt:ricu do Sul lá estavam rcprcsentudos: 
outros países do Curihe IÍI estão representados: Cubu, notoriumc:ntc: CosHI 
Ric;t, :.ttr11vés d:t quul se fazern ns bases puru u invasão da Nicarligua. Porque 
-.cri;l rrccbo 4uc nl1s niHl tivéssemos u menor c:xperiênciu, no cumpo da vidu 
militar, piHa at.lmitir que um comhoio de 3U ou 4U veículos, cuminhí"Jc:s pcsa
tlm., JHllh.:~~l.! s~:r organizudo sem que as autorid:tdes de Costa Rica pudessem 
dc~~.:onh~.:L·cr c~:-.c t1pu de procedimento. Mais ainda: uviücs purtirum do terri-

túrio Ur.: Custa Rica, puru bombardc:tr u capital da Nicmágua- c, ai, sim, 
cstú c:~mctcrizada i.l intcrvençiio -<~ intervençito tem ~c dado, mas ni'10 pelo 
Brasil. Isto é um:1 forma de tentur dcsviur do centro do prohlemu, que: é a in· 
ternacionulizaçilll da luta dot Nicurúgua, as atenções mundiais, levantando 
suspeit:ls sobre aqueles que não merecem ter essas suspcit:ls lcvuntad<.~s. 

O Sr. Moucyr Dalla (ARENA- ES)- Muito bem! 

O SR.JARBAS PASSARJNIIO (ARENA- PA)- O Brasil acaba de 
dar um passo alêm, c fez a suspensf10 das suas rc:luções diplomúticus com o 
Governo da Nicur{lgU<I. 

O Sr. Lázuro Burbozu (MOO- GO)- Permite-me V. E.o.;• unw ra· 
pidi:isim:1 intcrvcnçfto'? 

O SR. JARRAS PASSARINHO (t\RENA- PA)- Compram. 

O Sr. Lázaro Borhozu (M DB- GO)- Para dizer ao eminente Líder 
4ue esse: passo do Governo brasileiro, sem dúvida alguma, foi bem com· 
prcendido c uplaudido pelo povo brasileiro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Agradeço a V, 
Ex•, eminente membro da Oposiçüo, nesta Casa, o apoio que dil ü decisüo da 
politica externa brasileira, que. uliás. aqui, desde que me encontro, nunca re
cebeu grandes reslriçõcs por parte do MDB. 

Mas, também flOStaria de dizer que a Declaração tomad;.1 cm Washing· 
ton me parece da maior importimcia em relação à OEA: i: que se instale um 
governo democrático, que nUa se saia de uma forma ditatorial parn outra 
forma ditutorial. Isto sim, deve ser o nosso objetivo c a tcntutiva de colaho· 
r;~r neste sentido, 

O segundo ponto da minh;.l declaração de hoje, Sr. Presidente:, prende-se 
a criticas que considero que devem ser repelidas, embora com serenidade, 
mus repelidas, que foram feitas ao Governo brasileiro, ou melhor. uo Supre
mo Tribun:tl Fcdend do Brasil, pela decisão que deu no caso do pedido de 
cxtmdiçào do criminoso de guerr:~ nazista Franz Wagner. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal já deu, no meu entender, u 
resposta total c c:1bul. S, Ex• mostrou que um Tribunal, uma Corte brasileiru 
não julgu politicamente; ela tem que julgar i1luz do Direito e, à luz do Direi· 
10, ela não pode fugir de analisar a questão quanto ao instrumento da extra
dição. E o instrumento du extradição é, por seu turno, afetudo pela pres
criç1'10 dos crimes. 

Aqui temos bacharéis em Direito e jurisws nesta Casa- honru que c:u 
nào tenho - e todos, entretanto, sabemos, mesmo os que nUa são formados 
cm Direito c: não militam na advocacia, sabemos que a prescrição é um ins
trumento !Jnivcrsalmentc aceito. Portanto, na própria Alemanha Fede· 
ral, na Polônia e na Àustria, que foram os três países que, ao lado de Israel, 
pc:dimm a extrudicão. esse instrumento c::xi!.lc e existe caracterizundo, como 
disse S. Ex• o Presidente do Supremo, que "o tempo é o grande consertador 
de todos esst:s fatos", Se existe:: a prescrição. é porque se admite que, ao longo 
Uo tempo, o fato foi esquecido ou deve ser esquecido, 

Pode causar espécie que o Supremo Tribunal Federal brusileiro tcnh:t 
negado um pedido dt: extradição: mas nüo causa rã espécie:, com certczu, aos 
juristas destes pulses, cujos Ministros fizeram declarações, atê certo ponto 
insólitas, u respeito do Brasil, c, até mesmo aqui, cujas representações di pio· 
milticus repetiram esse tipo de crítica. 

O Governo brasileiro, neste momento, analisa uma decisão tomudn pclu 
sua Supremu Corte, com o respeito com que sempre actuou us suus decisões. 
Mus, o Líder do Governo não pode deixar sem um reparo a expressão que 
me pnrcce injusta, e, utí: certo ponto. insólita, que pretende atingir a Justiçu 
hrusileiru, como se ela estivesse a acoitar criminosos de gucrr:~; como se esti· 
vesse, por qualquer recôndita semelhança, u impedir que nuzistus scjum chn· 
mudos i1 responsubilidudc pelos crimes que pruticuram, 

Essas dccluruçõcs, Sr. Presidente, acho que deveriam ser feitus, precisu· 
v um ser feitas, umbus paru carncteri1.ar, num caso, u lisura com que o Bmsil 
assiste à distância, embora deplore profundamente a gucrru civil que se ins· 
tulou nu Nicurágua, de outro ludo. u correçilo por que todos nàs nos ucostu
mumos u julgar as decisões tomadas pelo Surremo Tribunul Fede rui. (Mui to 
hem!) 

O Sr. Leite ChltYl'!i (M DB - fll{) - Peço u pala v r:~, pc:lu Lidcrnm;a, 
parn responder 110 nobre Senador Jarhas fla~~arinho. 

O SR. IJitESII>ENTE (l.ouriv~il Uuptista) - ConL'cdn a palavra a"' 
11ohrc Scnmlor Leite Chaves, l:omn Li<kr. 
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O S/1. u:rrt: C//A I'HS /'/10,\'l'.\'CI.·I /l/SCl'/1.\'0 (!l 1:. 

/:'.\T/1/:'1.'1'/: .:r /1/:'V/.1'.:10 JJO 0/I.W0/1, SHR.·i l'l'/11./CA JJO 
i'OSJ'/i/1/0/1,\l H.\'J'I:'. 

O SR. !,RESIDENTE (Lourival Barti!<!t:l)- Concedo a paimT;I ;1 V. 
h• ;1~ora. corno orador inscrito. 

O S/1. U:/1'1: ('1/,f VJ:'S I'RONUSCIA /i/SCL'R.\'0 (!L' H, 
/:.IT/IEGU/:' .:1 Rf.'VJS.:to /iO 0/l..rliOR, SI:'/IA I'L'/JI.ICA/!0 
/'liSJ'HR/0/I.Ifi:'NTf.'. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bartista) - Concedo u ral:tvm ao 
nohrc Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte uis
curso,)- Sr. l)rcsidcntc, Srs, Senadores: 

A Fcdemçi1o dos Tn1bnlhadorcs nas Indústrias Urb;mas no Estudo de 
Si'Hl Paulo acuh;.1 de promover, na Praia Cirande, um Encontro Nacional 
para coordenar a luta contr<~ o urrocho salariul imposto pelo Governo. que 
chcg;.1 au extremo de impedir u conccssUo de beneficio!<! uos truh:.ilhadon::-., 
ror mínimos que sej;.1m, a tê mesmo quundo de iniciativa das próprias emprt:· 
SilS. 

Atr;tvi:s de documento cncuminhado U Presidência da Rcrúhlica, a Fc
deraçUo m;mifcst:t suu inconformidude com a recente dccisUo do Ministi:rio 
do Trabo.tlho c da Sccrctariil de Plancjamento, de exigir a uprovuçi10 do Con
sclhn N;.1cional de Politicu Suluriill- CNPS, puna planos de cargos, s:.dúrios 
c cor recito de curv:1s salariais nas cmprcsus du udministraçi1o indiretu, inclu
~ivc n:as concessionúrias de cncrgiu clétrica. 

"Esta decisão guvcrn:amcntal- rcssuha o documento- visa :1 reforçar 
o malfadado ;mocho sulariul cu incrementar odiosa dis~riminaçrto entre Cil· 

tcgorias profis~ionais. Por isso, é impossível que el:t seja p;assiv;amcntc aceita. 
,\ medida c:m~ou rrofundu prcocupaçUo ror indicar que o ussessor:amentu 
t..lo 'ir. Presidente do.1 Rcpúhlic:a, no cnso, parece destinudo 1.1 criur dificulda
des na ordem social c frustrar as fundadas espcr;mç:as dos tmhalh:.tdorcs nu 
politka de :1hertura anunciuda pelo Governo", 

No Encontro d:1 Pmia Grande, decidiu :a Fcdcraçiao dos Truh;tlho.1dorcs 
IWS IndUstrias Urhanas no Estado de São Paulo: 

primeiro: dirigir-se lts autorid;adcs do Executivo e do Legisl;.nivo plei
teando :1 dt:svinculaçtto c conseqUente desobrigação diiS cmrrcsas conccssio
núrias de energia clétrica de submeter ao CNPS seus atas udministr:ltivos de 
pessn;1l 'lue, entre outros, lixem salários, promovam cmprcgudos, corrij:tm 
curvo.1s s:al:triuis c contratem mào-dc-obru. A norma proibitiv:1 i: inconstitu· 
cional c inconveniente do ponto de vista social, dizem os trabalhudores. 

segundo: manifestar intenção de estabelecer negociação dircw com as 
empresas, conforme o modelo utilizado nas relações trubalhistas nos países 
Ucmocráticm, ii íim de cstubelcccr com elas acordos coletivos de truhalho, fi. 
x:mdo rcajustumcntus c aumentos de salúrios, bem como outras condiçlu:s 
Uc tmhalho: 

terceiro: cscli.lrcccr a opinião pública que, assim procedendo, assumem 
llS tr<1halhadorcs posiç;'1o rigorosamente dentro da ordem eswbclccida nu 
Constituiçi\o, cm dcfcsi.l dos o1nscios c ncccssidndes dos clctricitúrios br;.tsilci· 
rns, 

O SR. PRESIDENTE (Lourivul Baptistu) - Concedo u puluvm ;to 
nobre Senauor J uruhy M ugulhàes. 

O SR, JUTAHY MAGALHÀES (ARENA- BA. Pronunciu o seguin
te discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

1\ humuniU:1dc vive, hoje, inquict:l com o poder do Úlomo. A sua dcsco
hcrtu surgiu como um grande passo cm f:tvor do desenvolvimento do mun
do, O segredo das pcqucnus purtículus estuvu descoberto, Aquclus pcqucn:as 
rorçl1es du molécula geravum energia, O mundo só pussou porém, cm vcrd:~
dc. u tornar conhecimento du cncrgiu nucleur quando, nu últimi.1 guerra, llS 

Estados Unidos l~ançamm suo.ts bombas sobre Hiroshimu c Nugas:aki. O Ja· 
rito sofrcri:a gr:andcs perdas cm vidu c perderia u gucrm, E que nito tinha 
condiçlu:s rum enfrentar urnu arma de tul poder. E H humunidadc pussou a 
sofrer uma nova slndromc: a de Hiroshimu c Nugas:1ki. A energia nuclcur 
signilicuriu, u partir d:tli, rum u humunidndc, uma podcros;a mnw mortífera. 

Dcst..lc us idos de ngnstn de I 1>45, houve umu grundc corrida das gr11ndcs 
rntCncius rtua conseguir o 111istério do poder nuclear. A cspionugem entrnu 
crn ccnu. Jlagnvarn-sc fnrtunus pela obtençi'lo do segredo, De posse du ciência 
do ittonw, os Est:ados Unidos .~c torno.1vum umu supcrpotênciu. Eles possui
rioun elementos de dc~truiçàn que nenhuma nutra Nuçi'to conscguiri\t ohtcr. 
E 0 c:t~ul !{o/cmhcr~ acabou cnndcn;a~o itmortc, nu América do Nortc,ucu
~adn de ter l'tlrnccidn, aos russos, o segredo du hnmha atôrnku, o que é cnn-

1!:,\adll por muitm 'Iuc acreditavam terem os 'm iétú.:m jú U:1dn nmitlh r a.,. 
",., llll.,t:lltilhl da ohtcnçfto Ua hnmha. r\ llc~truiçii11 r.Jc lltrLl,hlfllíl c :'\:1pa':l· 
~~c a c.,piunagcm eram, Jc,.,;l l'ornw, n na.,dmcnto r.Ja cncr~iilrHH.:h.:ar par;1 
o mundo, 

1\ ;.1plic:u.;ilo, cm p.randc escala, da energia nuclear p:tra lin' p:1dfacu.,, 
\'t:lll porém. de Uni:-. Uc dctcmhro r.Je 1'141. 4U;antlo hrmi u~·mnn,trnu \Cr 
pn,.,ivcl rco.ilitar c control;tr a re:~çi'tn cm c;.ulcia da n~,iltl do urúni11 :.l5. I·. u 
tlllt: no., cnsino.1 o rrof. Kc:r. N;awré ,\lvcs. 

1\luitns sfw m c:tmpns da i.lplicaçim, po.m1 tim paciticn ... da encrgi:1 nu· 
clcar. Ncss:t oportunidade rnri:m, vnu me restringir ao da sua utilitaçiin n:1 
produçün de clctricidi.ide. 

t\ n:nurct:t foi gcncwsi.l com o Brasil, U:1ndo-nos um gmndc pntcncml 
hidrocl~trico. Do norte an sul, temos umil cruntJc quantidade de tlesni\ci' 
nos nossos rios que rmsihilil:lm u aprovcit:tmcnto dessa energia. E como 
vivi;! mos ;linda com o preço haixo de petróleo, nUo pcnsúv<amos cm nutra' 
alternativa:-. p<Hil :1 :o.oluçiw t..ltl nosso problema cncr}:!éticu. Vcrr.lat..lc qu~:. t..lc 
hú muito, il construção de i\ngru I estava nas cogitações do Governo Ft:dc· 
ral: mas uma utilizaçi'1o difícil rorquc, não disrondo da tecnologia raril o en
riquecimento do urânio que temos cm nosso território, cst:1rí.amos !J mcrcl· 
da imporwcão, por que t:mto se batiam m Est:.ados Unidos. 

Nn Governo Gcisel, i.tpós longos estudos sobre o cxilmc d:t sua viahili· 
dadc técnica c: cconômica, foi :1ccrtudo o ucordo nucle:~r Brusii-Ak:m;.mha. 
vis:tndn inclusive, c principalmcnt~:, :1 trunsfcrência d:a tccnnlogi;t nuclc;1r 
para o Brasil, ll que fni suud:ado com apl:1usos pela grande mainrio.1 do povo 
hra!.ilciru. Ao lcvú-lu a hom termo, de outr:a p:artc, li temos valer ;1 suhcraniil 
n:1ciomll, rois n~lll nos curv~1mns, um sô instoante. às prcss(Jcs externa-.. 

O acnnlo [HH~m. qut: assinamos, apesar de :tmp:~radn relo aplau .. o da 
N:1çün, Ucu m;1rgcm l1 r.:riaçiw, no Senado Fedem!. de umu Comi!.,;lo Parla· 
rnt:nl:lr Uc lnqu~rito. Ni10 [')Cio acordo cm si, mas dcvÍdll u acus;tçõc~ t!UC 
.;urgiram cnl um órgitn da imprens::1 alcmil. E logo de inicio, gr;.1ça' an traha
lho do.1 Comissr1o, com o espírito público rcvcl:ado pc:los seus Cllmponcntc .. , 
teve o ilustre Senador Jarhas P:~~s;1rinho que clahorar um rcli.llúriu p;m:i:d. 
pnr ter 4uc se :1fastar p:tril 01ssumir i!S funções espinhosas c trahalhos;t, da Li· 
tlcrança do Governo, E. com ;thuntlitnci:t de rrov:ts. demonstrou u l'alsit.lat..lc 
das a!cgotçllc.-. Ua rcvi~ta ulcmit. Liquidava-se. desse modo, o ilt:m fundo.mtcn· 
tal da invcstig:~çiw p;1rlumcnlllr, P:1ssou-sc então a discutir, Uurantc :tlgum 
tempo, :1 adjudic:tçiw das obms de Angm II e dc Angra III c a k1c;llit;IÇ;Hl 
d:ts usino.as na pmia de ltaorc;;a, Atu;almcntc. discutt:•SC na Comis~rlll, rrnrun
d:amcntc, o :1cordo cm si, sua conveniência, sua cxcqllibilid:adc. c :-.c Slli.l c>.c· 
cucrtu deve ser lenta c nitu ti1o ampla como foi :acordudo. lnici:~da :1 c\ccuçi1o 
do acmdo, :ainda dchai~o de pressões internacion;lis, surg.c a pior fornw de 
prcss;'to, ;1 mais fortt: C, pmticamcntc, i.l únicu qut: deve ser Jcv:at.J:t Clll COillil, 01 

d01 opinirto pUhlic:~ nacion;il. 

E v:1rillS têm sido os dcpoimc.:ntos prcstudos nn C PI, c muito:-. o:-. dadn:o. 
apresentados, Argumentos pró c contra são discutidos, com todu :r o.ltcn~·üu, 
pelos membros dtl órgiio de investiguc;ào. E acredito 4uc a CPI po:-.~:1. cm 
pouco tcmro. com a ruhlicuçào dos seus relatórios, dur um:a c~cclcntc cnn
trihuiçtlo ao povo brasih:iro, pur:t o estudo, u compreensão c ojulg:.uncntu 
do pnlblcma cnergéti,;o do Bmsil c especialmente quunto·ü utilil:~çiHJ Ua C· 

nergi:1 nuclear, nu sctor de elctricidudc. 
No dchatc d:.a neccssidudc ou nlio du c.11.ccuçào do acordo- c qua:o.c nin· 

guém foi contr:1 ele c:m si-- houve rcstriçUo quunto :ao número de u~inu)o prc· 
visto, qu:anlo ~~pressa nu execução do ;acordo c quanto uos gastlls impo~to:o. 
por sua c.w;ccucào num:~ horu dificil, do ponto de vista lin:.mcciro, par:t a 
N;lçilo. Restrições que vozes igualmente :autorizud:ts procuraram minimitar. 
Suhsistcm alg.urno.1s dúvidus, cntrctunto, quanto ao perigo d:t inici:~tiva pela 
ni'1n ccrtct:.l de segurança dus usinus nucleares. · 

Hoje hú, cm todo mundo, uma gr:tndc prcocupaçito quanto'' scgur;1nç:~ 
no campo da cnergiu nuclear. E o medo do desconhecido i: que prcvalc!.:~:, 
porque ll homem comum do pnvo não conhece o prohlem:1. c :-.c alarnw 
~!lHtndo surl:!c urn crisOdio como o recente da PensilvãniiL A vcrdaUc puri:m, 
é que, cm vinte unos de cxisti:ncita de usinus nucleares, nenhum Ci!Ml fawl sur
giu cm dccmrênciu dc quulquer acidente, 

O rrcço d:at:nergiol nuclear gerudo.1 cncmccc, ano a uno, ni'Hl ;1pen:t'i Ue
vido !1 prc.~sltu inllacionitriu sobre os custos, como t:lmbém relo'i ga,lo' i!U· 
vindos d:a ncccssidudc de umu prcocupuçZ'to crescente cm relaçito i1 -.c~u
rança. E llll rncu entendimento pcsso:tl este rrohlcma cstú, cm rrirncirn lu
gar, a requerer a m;.tior atenção dos técnicos. 

Em hora, diariamente o pilhlico se veja "massacratJo" pnr f;trto m:ncri:d 
llt: divulg;tçào ~uhrt: us perigos da ntdiilç:1o nuclear, tcmus a ünrrc"'~lll que: 
~rtu c\ag.crados estes temores, E chc~amns ii e~sa cnnclu~;'tn fa~o:c au .. dcpm· 
mentm quc tc111ns ouvidn c de leituras l!UC temo!. rruccdtdu cn1 rcv~o,ta., de: 
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vúri:ts pruccdi.:ncias, cm que é dt:ixado de lado o aspecto emocional, para se 
fic:1r com o mcional. O fator segurunça tem sido comprovmlo cm todns as u
sinas cm funcionamento, até nr~quclas que têm cnfrcnt:ldo problemas. Até o 
recente :.tcidcntc de "Threc Miles lsl:tnd", fez provu de que u técnica post:1 
cm pr{ltica paru garantir :1 segurançn du usina tem sido elicientc, Foram 
vúrios os futures humanos cm jogo; vltrios os erros dos operndorcs. Mas :.tpe
sar de tudo isso, o :tcidcntc foi controlado com prc:steza, e vencido sem gra
ves r.:on.~cqUcncias par:t os que trabalhavam na usina c viviam nus suus proxi
midades. Serviu porém, p:m1 alertar o mundo, c novas mcdidns dt: scgumnça 
csti'to st:ndo adot:tdas, 

No Brusil, dúvidas fomm levuntndus quanto U segurança das noss:ts usi
nus, fucc ao locul da sua construção, Pessoalmente, cntret:tnto, sou dos que 
acrcdit:tm, fuce uos depoimentos feitos na CPI, que a localizaçito cm Angr:.t 
dos Reis oito tem innuência negativa, quanto à segurança. Como foi dito na 
Comissfto, um terremoto poderia destruir grande parte do Rio c de Srto Pau
lo, mus <l usina continuaria firme sobre as estucas. 

A têcnica de construção desse tipo de usinas tem sido grandemente a
perfciçoad:t, e sempre com novos dispositivos de segurança, Os modelos da 
Usina Angm 11 e Angra III são similares ao de "Three Miles lsland", mas 
com tuntos aperfeiçoamentos que os erros humanos daquele acidente não 
poderiio ocorrer. 

Quunto ao custo das usinas muito também se tem falado. E ;ts infor
muções são as mais díspares. Falou-se no custo de JS bilhões de dólares, 
como se chegou a afirmar que chegaria a 200 bilhões, o que é, evidentemente, 
um exagero. E provável porém, que, a preços atuais, não ultrapasse :.t cifra de 
25 bilhões de dólares. Segundo alegam alguns, o cumprimento integral do a
cordo somente consumirá de 30 a 35% do seu valor total, em moeda cstran
gcim. 

E bom, porém, não esquecer que com a importação de petróleo, sujeita 
u constantes elevações de preço, o Brasil poderá a vir despender, por uno, 9 
bilhões de dólares quase tanto, ou mais, quanto despenderia com o acordo 
nucleur em 12 anos. 

Em favor da execução do acordo que firmamos com u Alemanha hú a
lirmações, contudo, que mereceram destacados comentários de parte dos 
técnicos ouvidos. Assim, o prof. José Israel Vargas disse que "o acordo é po
sitivo, e constitui objetivo científico, tecnológico e estratégico maior para o 
nosso País". Que "o Brasil, ao optar pela energia nuclear como meio de 
atender à demanda crescente de energia, fez uma escolha necessária, destina
da a Sanar a.lacuna que ainda, por tempo considerável, existirá entre o supri
mento de energia que pode ser fornecida pelas fontes convencionais c a inclu
são efetiva no ciclo produtivo de outras fontes inesgotáveis, provenientes da 
fissão nuclear, da exploração racional da energia solar, seja cm forma dircta, 
seja pela via fotossintética. "E conclui: 

-''Parece-me que o programa nuclear,justifica-se pela opor
tunidade única que ele enseja de promover a modernização indus
trial dos mais diversos sctorcs de atividadc, inclusive da qualidade 
do próprio ensino univcrsitllrio básico, por via da apropriação de 
novus c complexas tecnologias de ponta. Para isso é necessário que 
tenha uma dimcnsio mfnima compatível com o envolvimento da 
indústria nacional c com a instalaçlo de procedimentos-chave 
como o enriquecimento c o reprocessamento do combustível". 
Adiantando que "a opção por um ou outro processo é mais um 
problema de decisão politica c tecnológica do que de custos pro
priamente ditos. No caso brasileiro, a escolha do Jet Nosslc deve 
ter ocorrido por ser o mesmo exclusivamente alemão -livre de in
terferências politicas de terceiros pulses- c de se encontrar cm es
tágio de experimentação suficientemente avançado". E quanto às 
críticas cm rcluçilo ao custo do processo escolhido, afirmou o prof. 
Vurgas que os custos do enriquecimento do urânio sào ainda mal 
definidos, qualquer que seja o processo adotado". 

Os fatos desmentem os criticas do acordo que, ironizando, declaram 
que este tinha sido estabelecido sobre pressupostos flctfcios: que a Alemanha 
nUo tinha 11 tecnologia que se propunha u transferir, nem o Brasil tinha o 
urânio que se comprometiu a fornecer. E a verdade é que, hoje, us reservus 
brasileiras de urânio preparam o nosso Pufs, pura, em pouco tempo, ser um 
grunde exportudor de minério, e, com a tecnologia absorvida, será exportado 
enriquecido. A tecnologia alemã existe, e as experiências visam apenas seu 
,upcrfeiçoumento c o barateamt:nto dos custos. 
' Senhor Presidente, hoje, no Brasil, tanto quanto no resto do mundo, hú 
umu grunde preocupação quanto à descoberta c ao uproveitamento de novns 
fontes de encrgiu, pura substituir o petróleo. A crise surgida cm 1973 nUa de-
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correu l:tnto ll:t falta de combustível nem d:t cx:lllstào das reservas: foi ma i~ 
nc:tsionada pnr uma crise rolítica. A era da energia ahunduntc c hurata ter· 
minou no momento cm que a OPEP organizou-se pura impor seu~ prt:Çlh 
;tos paist:s import<tdorcs de petróleo, Por est:1 radto, buscHmos ucderar n 
program;.t PROALCOOL, u instalaçito, no P:tmná, de usinns p;tra o aprovei· 
t:lmento do xbto, o aproveitamento do carvfto do sul do P<~ís, o estudo d<l 
:tproveit:lmento do cwnol c do metanol. A cnergi:.t solur, a mais :.thund:tntc, 
ainda nfto é economicamente vi:.ível quanto it sua tmnsmissão, O :1provcita· 
mcnto da cncrgin cólicu tnmbO::m é cstudndo. Assim, vúrins sito iLS fon\t:!'. viil· 
veis. E surge sempre a pergunta porque :ts udministmçõcs anteriores a 197J 
fomm imprevidentcs nfto prevendo a crise que surgiria. Por nlto termos capa· 
citado (l Bn1sil para enfrentar a crise no momento adequado, busc<~mos as ui· 
tcrnutiv:.ts cm execuç~o. quando o Paisjú er.tá grandemente onerado com as 
importuçõcs de petróleo, Hoje estamos fazendo planos e executundo serviços 
que somente em 1985 cobrirão parte do nosso dt:ficit energético, 

Por esta n11.ão, considero que, tnmbém sob esse ponto de visw, foi acer· 
t:ldu a decisfto do Brasil ao assinar o acordo nucleur. Com grande antcci· 
paçl!o preparumo-no~ para a utilização de uma fonte de energia que, queira· 
mos ou não, ser:.í a principal fonte geradora do século XXI. E por isso é que 
nito se pode discutir a validade do acordo, apenas em razão do K wh gerado, 
cm relação ao K wh de origem hidráulica, Esta é sempre mais b:.tratn. A cner· 
ght nuclear não é competidora da hidroelétrica, e sim complementar. Hoje 
devido u ruzàes de ordem técnica, já existem usinas à base de petróleo que 
funcion:tm cm regiões de grande demanda, como ponto de apoio para os sis
temas hidrúulicos. E é com estas usinas que os custos das nucleares podem c 
devem ser comparados. O Kwh gerado por elus j(t seri<l, hoje, ma i~ barato, 

O Brasil possui grandes reservas de fontes de energin hidr:.íulica, Fala-se 
mesmo em 2UU.UUU Mw. E já se calcula que com o crescimento da demanda 
de energia, nossa capacidade instalada será, na década de 90, da ordem de 
llltl mil Mw. Daí cm diante, por ano, necessitaremos instalar mais de 10.000 
Mw; mais do que o previsto no acordo nuclear, no prazo de lO P~"1S. 

O ucordo nuclear por tudo isso, não deve interferir na progrnm:.1çào d:t 
ELETROBRÃS. Os recursos alocados a esta grande empresa nacional são 
muito superiores aos do acordo, E preciso notar, entretanto, que as futuras 
burragens não serão mais com o aproveitamento de grandes quedas e sim em 
terrenos planos, e distantes dos centros de consumo. 

O chamado .. filé mignon" praticamente se extingue com ltaipu. Isto 
não quer dizer que mesmo com a elevação dos seus custos, a energia hidráu
lica venha a perder a sua competitividade. Continuará ainda sendo a mais 
barata. Quanto muito cada caso deverá ser examinado, levando-se cm consi
deração a relação custo-benefício. Pode acontecer que as áreas inundadas
que serão muito grandes- tenham cm seu subsolo grandes riquezas mine
rais, c que condenam o aproveitamento hidráulico. 

Como entre a dccisio c a instalação de uma usina nuclear decorre um 
longo período- mais ou menos dez anos- o momento prop!cio pura a de· 
cisão não foi perdido. Além do mais, hoje, nenhum pais conseguirá fazer um 
acordo igual ao que fizemOs com a Alemanha. 

Os administradores de hoje não poderão ser responsabilizados, pelas gc· 
rações futuras, por terem se omitido, na época própria, para a dccisilo. Gra· 
vc, polêmica, mas realista. 

Quanto à aceleração maior ou menor do programa, ela estará na dcpen· 
dência das possibilidades cconõmicas do Pa!s. E nilo deve ser omitida a pos
sibilidade de o Brasil, cm ruturo próximo, vir a vender usinas aqui fabrica
das, a outros países, desde que os outros subprodutos do acordo decorrentes 
da transferência de tecnologia, as salvaguardas, com que estamos compro
metidos, não sejam atingidas. Passaremos, assim, ao invés de onerm a nossa 
balança comercial, a criar uma nova c importante fonte de receita externa. 

Srs. Senadores: 
Este assunto é inegavelmente um assunto polêmico c vasto. Mesmo ten

do me alongado um pouco, nilo me foi passivei examinar a questão sob to· 
dos os !icus ângulos. Passei de raspão sobre alguns aspectos que deveriam ser 
mais demoradumente abordados c melhormente analisados pura o esclareci
mento da opinião pública. O povo precisa conhecer os dois lados da questão, 
e não apenas o lado negativo. E questão dessa importância não pode ser exu
minuda emocionalmente. 

Niio sou um técnico no assunto. Nao tenho a hubilitaçi\o neccssltriu 
puru um exume detulhado do problcmu. Sou apenas um observador. Sou um 
convencido, porém, da necessidade de o brasileiro se cupacitur, tec'nicamcn
te, para o uso pucffico da energia nuclear. "Reconheçamos"- já foi dito
"que não existe uma solução única c univcrsul pura o problcmu energético, 
Cada pufs, ou região, deve utilizar, os recursos que lhe sào próprios, iHJUc\cs 
que resultarem do desenvolvimento científico o m:1is uvunçudo", Mas, quun-
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to ao rcc:cio c:rn rclw;ito fi cncrgiu nuclear podemos repetir com o Prof. 
h.luardo Pen:1 França: 

"Existc:rn ra:t.Ocs de ordem histórica c psicolótdc;l que expli
cam, cm purtc, porque um grundc número de pcssous, cm esculu 
crescente, se opõem~~ utilizuçUo de inr.talaçUo de nuclcarc~ pam a 
gcraçi1o de energia". Como repúdio universal aos explosivos c urtc· 
fatos nucleares. Como "u niio ;1ceitaçiio do não nawrul (ni1o exis
tente m1 n:.llurcJ.u) cm contraste com u tranqUila rcceptivido.1dc do 
que é natuml, mesmo que envolvu grundcs riscos. O urânio enri
quecido c o plutõnio, combustível dos reatares c os seus resíduos 
não cxistt:m nu natureJ.a," 

Com estas considerações rápidas e despretensiosas, chego à conclusão 
de que o ucordo nuclear que firmamos com a Alemunha é altamente benéfico 
aos interesses nucionais. Foi concretizado no instante próprio c prevendo as 
vantagens que dele adviriam no campo da tecnologia. E deve ser levado ao 
final em ritmo adequado às condições linanceiras do Pais. 

Mesmo enfretando certas incompreensões c a impopularidadt: do te· 
ma, estou certo de que o Brasil muito terú a lucrar, cm futuro próximo, c as 
ger:.1çàes vindouras verão que a atual não se omitiu no momento da dt:cisào. 

Eril o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
r,obrc Senador Muuro Benevidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

Em recente reunião realizada na Cidude do Recife, os Secretários da Fa
zcnd:~ dos Estados nordestinos debateram, amplamente, a sistemática tribu
tMio.l do Pais, para a fixação de reivindicações comuns, do interesse daqut:las 
Unidades do território niicional. 

Recorde-se que, periodicamente, ocorrem encontros entre os titulures 
d:~s Pastas fuzcndúrias est;~duais com uutoridades federais da área econõmi· 
ea, numa coordeniição de medidas de naturezu liscul, que se transformam cm 
norm:~s scguidus por aqueles órgãos de arrecadação de tributos. 

Qu;~sc sempre, durante us discussões, a problemática do Imposto sobre 
Circulaçi10 de Mercadorias i: focalizada de muneiru mais dt:tidu, suscitando 
controvérsias entre representilntcs de Estudos produtores c consumidores. 

Na rcunii\o do dia 8, na Cupital pcrnumbucana, porém, fizeram-se pre
sentes upenas os Secretários dos Estados localizados no Polígono das Secas, 
GUe cxpus~:rum os seus pontos de vistu cm torno dus diliculdudes ali vividus, 
na presente conjunturu. 

Dentre os pleitos a serem submetidos aos Ministros da esfera cconômica 
merecem desl:lque especiul os seguintes: 

O I. elevação da reservu especial do Fundo de Participaçilo dos Estu· 
dos, piim os Estados do Norte e Nordeste, de 20% para 40%~ 

02, mecunismos de compensação, sempre que a Unitlo conceder in· 
centivos i1s cxportm;ões que venham ufetar as receitas de Estados e Munici· 
pios; 

03. adoção de critérios dcsconcentradores nu distribuição de fundos 
fcderuis de recursos vinculados ao Imposto Ünico sobre Combustíveis c 
Lubrinc:mtcs e outros, de maneira a tornar maior a participação dos Estados 
c M unicirios muis carentes: 

04. destinação aos Estados e Municípios da receitu do Imposto sobre 
Herança c Doações; 

05. reduçlio da alfquota interestadual do ICM, de formu u permitir 
que o volume de créditos transferidos dos Estados produtores para os Esta· 
dos consumidores s~:ju menor, fuvorecendo a reccitn tributúriu destt:s. 

Vule destaeur, Sr. Presidente, que algumas cntidudes emprcsnriuis do 
N.,rdestc dclihcrurum endossur ns postuluções acima ulinhndus, endcrcçun
do iipelos veementes aos Ministros Mário Henrique Simonsen e Kurlos 
Rischbictcr. 

<\ Associuçiío Comerciul do Ccur(!, por ext:mplo, já se mnnifcstou cm 
wrno do assunto, dundo conta de sua posiç-J.o uos Senudores e Deputudos 
ccurcnscs, ao mesmo tempo t:m que sugere umu uçi'lo harmônicu junto uo go
verno feder;d puru viubilizur us mcncionudus prctensàt:s. 

A FAC! C, iguulmente,up6s ouvir mi nu cioso reluto do Sccrctllrio 0'liu~ 
Monteiro, mohilizou :1s demuis entidudcs pura que se posicíonussem cm fu· 
vor do Ucfcrimcnto dus sugestões prioritl!rius, jll indicudus. 

Por considcrfl-lus justus e de ext ruordinúriu signilicaçi'lo puru o Norde~
tc, é que me dispus a ocupar utrihunu do Scnudo, nuturdc de hoje, u 11m de 
encarecer o ucolhimcnto dus mesmas por purtc dos Ministériosjú rcfcrillos. 

h1ço votos, pois, raru que aqueles :~uxiliares diretos do Presidente da 
Repúhlicil .... c mostrem ~cnsiveis \lOS recl<tmos nordestinos, consuhst;mciudm, 
nos pleitos acinw referenciados. 

O SR. PRESIDENTE ( Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Scnudor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores; 

A copiosa correspondência que recebo, não só do Rio de Janeiro como 
dos demais Estados, comprova que a Empresa de Correios e Telégrafos c a 
Rcdt: Ferroviária Ft:dcral continuum como grandes algozes de dezenas de 
milhares de servidores humildes e ncces.~itados.Isto a despeito dos recursos de 
que hoje dispõe a ECT, não raro desperdiçados em investimentos por demais 
luxuosos, que poderiam ser udiados uo menos para que cessassem explo
ração e injustiça contra tantos servidores do ex-Departamento de Correios e 
Telégrafos. 

Caso o novo Dircto-Geral do DASP, Sr. José Curlos Freire, realmente 
queira r~:volucionar o órgüo que dirige e. assim, cumprir os objetivos jfi 
traçados, com a uprovação do Presidente da República. deveria estimular o 
rcexamc de casos concretos de gruvcs injustiças contru velhos servidores, 
corrigindo-as com o mflximo de urgência. 

Isso i: imprescindível, pois a cupacidade de ludibriur a lei c de pressionar 
os fracos tornou-se insuperável nos órgãos c empresas públicas, que menos
prezam a lei e desconhecem o Judiciúrio, cujas decisões deixam de cumprir. 
Será através da upuruçào de casos concretos que a justiça se restabelecerá e 
somente pel.1 puniç~o dos tecnocratas logrará o Governo submetê-los à lei c 
~ obt:diénciu hierárquica. 

Carta que recebi de uma ex-servidora do antigo Depurtamento de Cor
reios c Tclégrufos me expõe violência cometida contru milhares de modes· 
tos funcionários, pela Empresa de Correios e Telégrafos, tão poderosa que i: 
capaz de ugir contrariamente uo Ministro das Comunicações e ao próprio 
Presidente du República. 

Umu funcionária, que foi telegrafista, teletipista, morsista e postalista, 
trabalhando mais de 35 unos foi uposcntada t:m desacordo com a legislação. 

Vítima de doença grave, licenciou-se c assim foi muntida duruntc st:is 
anos seguidos. Recebendo seus vencimentos normalmente, como Tclegralis· 
ta, nivt:l 14-B. Veio o Plano de Classificação c elu foi, súbito, upo!!cntuda t'.t· 
of/(cio, sem se prevulccer do beneficio do Plano c, como se isso não bastasse, 
rebaixadu u Telegrafista 12·A. 

Muitos os casos iguais e semelhantes que nos têm sido relatados, nu 
comprovação da existência de decisão através da qual a Empresa de Correios 
c Telégrafos burla a lei c desrespeita u Constituição, agindo com incrível de· 
sumunidade. 

O pior é que, humildes servidores, seus recursos não tí:m encaminha
mento adequado, e de toda forma se impede a correçào do ubusO pelus vius 
administr<~tivas. E aqui incide a Empresa de Correios e Telégrafos cm outra 
forma de ilegalidade grave, impedindo que u justiça seja feitn. 

Sr. Presidente, é inuceitável que órgãos c empresas públicas assim ajum, 
usurpundo direitos adquiridos e praticando várias injustiÇas. Muitos desses 
casos serão revistos pela Justiça c as vítimas serão devidamente. indenizadas. 
Mas, tulvcz a maio riu não venha a presenciar esse diu, pela id;~de avançuda c 
pela cscusscz de recursos que lhes impede recorrer à Justiça. 

A todas essas vítimus do arbítrio c da desumanidade da burocraciu, os 
sintomas de próxim:a rcdemocratizaçào despertam novas esperanças, confor
me é por clus expresso em suus cartas, onde anseiam pelo diu cm que os res
ponsáveis por tais atas venham a ser responsabilizudos na forma du lei, pura 
que outros sejam desestimuludos à ação tilo desumana c ilegal. 

O SR. PRESIDENTE (Lourivul Buptisttt) - Concedo a palavra ao 
nobre Scnudor Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC. Pronuncia o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Scnudores: 

A suinoculturu n~o é apenas umu das maiores riquezas do Estado de 
Sunta Co1turinu, mas pode trunsformar-se, se convenientemente ussistidu em 
todo o Pais, num prodigioso carrcudor de divisas fortes pura o Brusil, desde 
~1uc estú continuumentc uun1entando, em todo o mundo, u fome de gorduras 
c proteínas. 

Por isso mesmo os produtort:s cuturincnses ví:m despendendo o muior 
esforço, no sentido de umpliur u criuçiío de porcos no Estudo, sclecionundo 
mutriJ.cs c reprodutores dus melhores meus suínus de bunhu c corte, puru di
fundir u suu criuçi'lo nos outros Estudos. Entretanto, niío têm obtido aquele~ 
c:riadorc.~ n conveniente amparo ofici;ll, trndu'lido cm guruntias de preços, li· 
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naiH:i:nncnto par:1 a illJUisiçfw de insumos, c snhrctudo o cr~dito com jurn~ 
:ICCÍ\ÚVCÍ~. 

No diaS dn cnrrcnte. n.lomal t/,• Sama Catarina divulg.ou, soh ll titulo 
"Santa Cart~rina ilú coht•rtlira aoJ '''cu/co.1· dt•mi.I'Jimuirlo.\· ,. pt•de crlanio d,· 
1/t!\'tl A UC'S'', uma ampla matéria sohrc :tlgum:~s rcivindicaçt)es dos suinocul· 
tore~ Jn nosso Est:lf.ln. 

Trat:I·Se, Senhor Presidcntc, de llllla reaçUo uo pedido de dcmiss:10 de 
nove mcmhros, daliUclc c de outrns Estados, dos cargos que ocup:tv:tm na 
,.\~snçia~iúl Brasilcir;1 dc CriaJorcs dc Suínos. Dcmitiram·sc, por niio tolcrm 
;dmsus c infra~i'H:s 1t leg.isl;~ç;lll do úrg:w. por parti! do scu prt:sidcntc, Hélio 
~li!!w.:l Rose, c t:ssc ;!lo se rcalilllu num:1 assembléia-geral c.'<traordinária d;1 
A~snci:lçrlO Catarinr.:nsc dr.: Criadores de Suinos. 

J)ecnrrcu tl protesto do fato de ter aquele prcsidcntc autorilado a im· 
pnrt:1çf1n de suínos sem qu:tlquer eomunicaçfto ao Conselho Técnico, rcsul· 
wndo, dess:.t atitude discricionúria, a perUa, p:tra a instituiçr10, de mais de se· 
tenta c tr~s pM ccntn dos técnicos ncl:t rcprcscnt:tdos, o que torna :.aquele ór· 
pr1o de c.\istência precúria. 

Deu a Asscmhl~iu cumpleto apoio :.ao protesto, aprovando as seguintes 
propLlSiç\Jcs: 

:1) autori1:1r a dirctori:t da ABCS a tom:.tr todas as medidas necessárias 
;, defesa dos suinocultorcs c:Jl:lrincnscs, inclusive rompendo com a Asso· 
daçf1o Catarincnsc de Criadort:s de Suínos: 

h l solicitm. :10 govcrno cat:trincnse, :1 criação do" Li1•ro EJtadual dt• R('· 
J:i.l'tm Gt•m•uhi~-:ico dt• Rt•rrodutort•s Sw'no.f", c, :to Ministério da Agricullum, 
seu rcconhccimcnto ofici:ll; 

cl dclcgar, ~~ Diretoria da ABCS, :ttrihuiçàes p:tra que, em conta com us 
demais filiadas estaduuis, estude a form:~çjo c estruturação de uma nova cn· 
tidadc naciurml, que rcprcsentt: os suinocultorcs do P<~ís. 

Dcmitir:tm·sc IS dos ~1 membros do Conselho Técnico da ABCS, re· 
prt:scntando o Estado de Santa Catarinu- o m:tior produtor do P:tís- P<~· 
r:mú c Stin Paulo. tirando-lhe condições para atuução legal, por absoluta ca
r~ncia dt: quorum. 

A dccisr1o foi tomada na reunião de 19 de <~h ri\, cm Porto Alegre, optan
do os cunsdhciros pelo recurso da demissão cm massa, explicando- os téc
nicos demissionúrios- que "a importação dt• su{no.\· do t•xrerior l'inha .H•ndo 
rt•ali:mJa de.wlt• o ano panado pt•la t•mpresa Agrocaes·PIC, com .ft•dt• em Pa· 
to.1· dt• Mina.\· ( MG },já rendo ingre.\'Jado 110 Bra.fil, até agora, arca dt• mil t' qui· 
nht•mos a11imai.l"", muitos dos quais durante a peste suína, 

"A'o cmo panado - pros.H•guem aque/r_ç técnicos, t•m decfa· 
rcmit'.l" cm Jornal dt• Suma Catarina do dia 5 do corrrlllt.>- por oca· 
Jiào dtlprimâra importação, 1/élio Miguel Ron•, em nome da ABCS, 
prommciou·.l"t', arrm•,•.l· dt• nota oficial, datada de 28 de j1mlw, conlra 
1'.1",\'fl importação, considerando que a atitude tomada pela 
A GROCERES-PIC, st•m obedecer iu disposições legai.f e sem consul· 
tu r o,\" rir~:ào,\' competellles, para a1•eriguar devida apreciação :ootéc· 
nica, podt•ria colocar em risco o patrimônio genético su{no brasileiro, 
tlt'.I"I1U'rect•nda todo o trabalho t.>m .mfnos, reali:ado no Brasil há mai.f 
tfl• \'Üilt' QI/O.f," 

Adiunt:1m os informantes que, em julho de 1978, foi divulgada uma se· 
g.unda nota oficial da ABCS, anunciando ter sido a classe convocada pelo 
Ministério da Agricultura, em Bmsfliu. pura tr<~tar do assunto, quando a 
AGROCERES·PIC se comprometeu u fornecer à ABCS, paro análise, "toda 
a tlocumt•ntaçào cof1cerru•flle à importação já reall:ada, bem como adiar, para 
ouwhro eh• 1978, t1 segunda importarão, fa:endo tramitar pela ABCS os do· 
t'/111/t'IIIIJ.\" 1/t'('t'.UÚrioJ'', 

Nesse ínterim, o Presidente du Associação, U revelia do Conselho T~cni· 
cu, emitiu parecer favorável a duas importações feitas por aquela empresa, 
mudandu, radicalmente, de forma estrunha e inexplicável, u posição unte· 
riormentc :assumida. 

D<IÍ a crise, com a su:t drástica solução, 
M<ts cl01 l..'oincidc:, Senhor Prc:sidente, com informações mais otimistas 

par:t o nosso Eswdo, entre elas :a da inclusiio dos produtos suínos na poUticu 
de prc:ços mini mo~. conforme asseverou, recentemente, o diretor-executivo 
da Cnmiss:w de Finunci:tmento du Produção, Sr. Paulo Roberto Viannu, 
;ttcndt:ndo-sc •• unw velha uspirnçr10 da úreu rur!cola de Santa Cat:arinu. 

V:tlt! esclarecer que :a utitude d:tqucles técnicos nito implicu restrições 
ttl\at~ ii impnrt:tçfto de sulnos. Muitn ao contr{trio, eles a desejam, puru 11 me· 
lhuria dn no~sll rchanlw, contanto que se procedu ao conveniente exame su· 
nititrin. a lim de cvit:1r m:nrr~ncia cnmo a du CJitimu peste sufna, hoje des· 
lcmhrada rna~ que, na npnrtunidadc, deu ensejo it matnnçu, urhitrliria, de rc· 
prnduttlfc~. 11111trite~ c cria~. num enorme prcjult.o paru a suinocultura nu· 
citllJal. 

Recentemente, cm tndu tl munJo, surgiram as primeiras tentativas no 
~cntidn da produçi1n de 11111 suinn hihridu, prindpalmc:ntc na Eumpa c nos 
Estadn~ Unidm, p:lra mdhnr produçitu de haniHI c cmnc. M:IS a tarefa nrw 
e~tú, ;~inda, cnncluiJ:a, cnquantn a divulgaçün dos trabalhos tt:m sido acom· 
panhada pcln:o. t~cnicos hr••~ilcirm,, com especial atcnçiio, porque jf1 se apre· 
g11:1 uma ~upcrinridadc, ainda n:w comprovada, suhrc os suínos puros c de 
pedi~-: r''"· 

Es~t.: intcrcs~c rc:~uiLI da atcnçrto cmprcstud:1 :10 assunto pelo Sindicato 
da~ I ndl1stria~ de Carnes c Dc:rivados do Estado de S:tnt:. Catarina c pela As· 
soci;1çr1o C.ttarint.:n~e de Criadores de Suínos, que congrega criudorcs de suí
llll~ puw~ de pedi~-:r'''' c responde pela nwnutcnçf10 de um c:xtranrdinúrio 
potencial gcn~tko, em um plantel de mais de 11m ii nwtriles de raças c linha· 
!!ens :adapt;tdas :10 Brasil, produzindo mais dc sessenta por cento dos rcpro· 
dutores do Pais. 

Os t~cnicos brasileiros, opondo-se tt importação dos hfbridos, ainda cm 
f:t~e experimental. salientam que a m:tior produtividade anunciada podere
~ultar do ft:nômcno da ht:terosc, m:1s que cruzamentos desse tipo podem ser 
re:tlit.~1t.Jn~ llll Bmsil. com os mesmos rcsult:ados, desde que promovidjj a cri
teriosa sclt:çlto dos plant~is. 

Também sustentam aqueles t~cnicos qut: "a haixa prodwMdade da sui-
1/flfiii/UmnadmwJ, 1w awalidade. Jt' dt'\'t' mais a Jérios problemas .wnitários do 
1/llt' a qualqw•r omro furor .. H•ndo qm• I'ÓriaJ da.1· dot'fl('as foram ifllrod11:idas 110 

l,m\, com a imporwçiio dl' .mfno.1· t' qut' hc4t' o Mi11i.ftério da Agriculwra procu
ra nrmJicar, com o Plc111o de Dt'fi·.~a da Suinocullllra". 

T:~is argumt:ntos, que continuam vúlidos, eram apresentados cm se
tembro de 1977, :ao t:ntrto Ministro Paulinclli, c os suinocultores brasileiros 
csper:tv:tm que o Sr. Dc:Him Nctto igu:tlmentc nt10 permitisse :1 continu:~çfto 
d:t importaçün dcsst:s hihridus. 

Mas a Portari<~ ~IS, de 14-3-79, do Ministério d:a Agricultura, que nor· 
rnatiz:t a importaçUo de reprodutores ou sémen de suínos estabelece, nos seus 
itens H.l. K,1 c lU, que u :~utorilaç[lo de importação será conccdid:t com prio· 
rid:tde :aos :tnimais com desempenho superior U média das características 
tootécnicas obtidas n:1s estações oficiais de avaliação ou teste de rcproduto· 
rcs do Brasil. 

Tui Portaria, como está redigida, trará prejuizos aos programas de se· 
lecno c melhoramento ora desenvolvidos no Pais, com s~rios reflexos na poli
tica de produção de carnes c na economia de milhares de cri<~dores c inúmc· 
r:.ts cmpresus do sctor, pdas dificuldades que acarrcta !1 importação de repro
dutores ou sémen de suínos, já que os procedimentos de avaliação da pcsqui· 
sa hrusileira com jJ pesquisa internacional são diferentes, Or:t, Sr. Presidente, 
sem se considerar os diferentes procedimentos de teste que tornam inviável:.! 
comp:m1çào, é impossível gcnewlizar que determinada característica zootéc
nica ~ mais importunte que outra, pois cada programa estabelece para si 
4uuis as caractcrísticus que precisam ser melhoradas. Para adequar :1 impor
tação de: reprodutores às necessidades da realidade br:tsi\eira, os suinoculto
res do l,nis necessitam que: a Portaria em tela estabeleça exigências :ao nível 
da rculidade do Pais, sugerindo que os itens referidos passem a ter a seguinte 
n:daçito: · 

"8 - As autorizações de importação devem obedecer à se
guinte prioridude: 

H.l - filhos (as) de pais com desempenho superior à média das 
carilcterísticus zoot~cnicas obtidas nas estações oficiais de uva
liaçào do pais exportudor; 

H.2- reprodutores que nos testes de desempenho ultrapassam 
it média dos [ndicc:s sen~ticos de animais provados no pais export:a· 
dor, nas estuções oficiais de testes de reprodutores. 

lU - A uutorizaçào pura importação de sêmen somente será 
concedida pelo Ministério da Agricultura se os doadores forem 
provados em estações aliciais do país exportador, devendo as mé· 
dias zoot~cnicas serem superiores às obtidas no mesmo, dentro da 
rcspectivu ruça," 

Este: i: o teor de um mt:mori:tl que :as Associuçàcs Estadunis de Criado· 
rcs de Sufnos dos Estados de SUo Paulo, Puran(l, Suntu Caturinu, Rio de J:t· 
neiro, Goiús c Uahiu c:n\'iarum ao Ministro Delfim Netto, reivindicuçi'to quc 
tem nosso muis entusi(lslico upoio, porque visuu impedir o dominio do mcr
c:ado por grupos internacionais, como j{t vem ucontecendo com u penetraçUo 
da AGROCEN.ES-PIC, que introduziu 3,UUU mutri;o.es de porco hihrido no 
ccntro·sul do !lais, com sérios prejulws pura os suinocultores n01cionais, 11 
vista mc:smo t.los itens contestados da l'orturiu, que permitem u importação 
indiscrimln:~d:t. 

Por nutro latlo, essas mesmus :tssnciuçõcs, que: representam u pilrccla 
mal~ ~ignificativa do rch11nho nacional, detendo 7S1i;, do l~cgi~tro Genculó~i· 
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w Ur;1silciro, qur.:rcm criar uma cntidude nacional, de forma federativu, pura 
~uhstituir a 1\ssociaçiio Brusilciru de Criudores de Suínos (1\BCS), com sede 
c:m Estrela, no Rio Grande do Sul, porque sua localizaçiio atual, no interior 
de um Estudo, cria dificuldades ao encontro regular de todos os interessados, 
ulém de ter um Estatuto que permite o abuso do poder por parte da atuul di· 
reteria, que resiste à sua modificação. 

l,aru que tul Federação tenha êxito é necessário que o Ministro da Agri
cultura rompa o Acordo de Execução do Registro Genealógico do Suíno 
com a 1\ BCS para firmá-lo com a nova entidade, cuja sede: deverá ser cm Mi
nas Gerais. Pura isto os criadores desses seis Estados já se uniram, unani· 
mcrncnte, rompendo seus liames com a ABCS de Estrela c redigindo os EsiU
tutos da Federuçiio, Este ussunto foi objeto de outro memorial das 1\sso
cia~,.:õcs Estaduais ao Ministro Delfim Netto, a quem fuzcmos um apelo, dcs· 
1:1 Trihun;1, paru que atenda às reivindicações ali contidas, que tumbém con· 
t:lm com minha irrcstrita solidariedade, 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Nào hú mais oradores ins· 
cri tos, 

1\ Presid~ncia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 b
ras c 3tl minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 46, de 
1974, do Senl!dor José Lindoso, que dl1 nova redaçào à letra "b" do item 11 
do artigo 5• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 330 c 331, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade e no 

mérito, favorável; c 
- de Legislação Social, favorável. 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 16, de 1979, do 

Senador Nelson Carneiro, que reconhece como serviço de cooperação intcr· 
rarlamcntar o Grupo Parlamentar de Língua Francesa, tendo 

I'ARECERES, sob n•s 300 c 301, de 1979, das Comissões: 
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; c 
- Dlretora, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Está encerrada a scssào. 
(Levanta-se a sessão à.r 18 hora.r ,. 19 minuro.r.) 

ATA DA 106• SESSÀO, EM 26 DE JUNHO DE 1979 
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

- EXTRAORDINARIA -
PRESIDENCIA DO SR. JORGE KALUME 

iiS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume -José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes -Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Roc· 
que- José Sarncy- Alberto Silva- Bernardino Viana- Hclvídio Nunes 
- Almir Pinto -José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinar· 
te Mariz- Jcssé Freire- Cunha Lima - Milton Cabral - Aderbal Jure· 
ma- Marcos Freire- Nilo Coelho- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante 
- Tcotõnio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Põrto
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
João Calmon- Moacyr Dalla- Amarai Peixoto- Hugo Ramos- Ncl· 
son Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
Tnncredo Neves - Amaral Furlan - Franco Montara- Orestes Quérciu 
- Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Benedito Canellas- Vicente 
Vuolo- Mendes Canalc- Pedro Pcdrossian- Saldanha Dcrzi- Affonso 
Camorgo- José Richa- Leite Chaves- Evclâsio Vieira- Joison Barreto 
- Lcnoir Vargas - Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo nCimcro regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. I•·Sccrctârio proccdcrâ à leitura do Expediente. 
E /Ido o stguintt 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Srnhor Pr~.sidente da Rtpúb/ica, submtltndo ao Senado a t.sco/ha de 
nome.f indicados para cargos rujo provimento depende de .sua prfvia aquie.scin· 
cia: 

MENSAGEM N• 103, DE 1973 
(N• IH6/79, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Mc:mhros do Senudo Fcderul: 

De conformidudc com o artiso 42 (item III) du Constituiçi\o, tcnlw ;1 

honm de submeter à nprovuçi\o de Vossus Excelêncius ii csculhu, que desejo 
fa1cr, do Senhor Alberto Vnsconccllos da Costu c Silvu, Ministro de Sc!!Uil· 
du Classe, da Carreira de Diplomut:~, pura exercer :1 funçUu de Embai.\:ldor 
do Br:~sil junto i1 Repí1hlicu da Nigériu, nos termos do.~ mli!!O~ ~I c~~ do 
Decreto nv 71.5.14, de 12 dc llclcmhrn de 197~. 

Os méritos do Embaixador Alberto Vasconcc:llos da Costa c Silvu, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dess01 elevada função, cons
tam du anexa informação do Ministério das Reluçõcs Exteriores. 

Brasília, 16 de junho de 1979.- Joio B. de Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum-Virae: 
Embaixador Alberto Vasconcellos 
da Costa c Silva. 

Nascido cm São Paulo, Sào Paulo, 12 de maio de 1q31, 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto Rio· 
Branco. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomata, Instituto Rio-Branco. 
Certificado de Estudos da Organizaçào Pan·Americana (OEA). 

Tcrceiro·Secrctário, 27 de fevereiro de 1958. 
Scgundo·Sccrctârio, merecimento, 24 de outubro de 1961. 
Primciro·Sccrctário, merecimento, 31 de março de 1967. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973: 
Ministro de Segundo Classe, merecimento, 25 de agosto de 1973. 

Assistente do Chcrc do Dcpartumcnto Económico c Comcrciul, 
1958/59. 
Auxiliar do Secrctârio·Gcrol de Politica Exterior, 1967/69. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 197U c 1972. 
Assessor de Coordenação do Ministro de Estado, 1q73. 

Lisboa, Terceiro·Sccrctúrio, 1960/61. 
Lisboa, Segundo·Sccrctário, 1961/63. 
Caracas, Segundo·Sccrctário, 1963/64. 
Caracas, Cônsul, lq64f67. 
Carucus, Encarregado do Serviço Consulur, l'l64f67. 
Curucas, Primeiro-Sccret6rio, 1967. 
Curacns, Encarrcgudo de Negócios, 1%7. 
Washington, Primeiro-Secretúrio, I 969f7U. 
Madrid, Ministro·Consclheiro, 1974f7ó. 
Roma, Ministro-Conselheiro, 1977 j7Q, 

Ncgociucões do Ajuste de Comércio c P:~p;amentos com o J<lp;iu, 
195~ c Jll51J (assessor). 
Comitiva do Brasil !1s solt:nilladc~ llu Prndam:11;iio lia lmlcpcndên
di! da Nig~ria, liJtíU. 
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Rcuni~o d:t Comiss~o Económica pur:t ti Âfrica (CEA), Addb· 
Ahcba, (obscrvndor). 
Comitiv:t do Ur:tsil, solenidudc du Proclumaç~o da Independência 
da Serra Leoa, 1961. 
M issrt!J do Br;~sil, Rerública dos Cumarões c a outros Estados Afri· 
canos, 1961 (assessor). · 
Reunião dos priricirais produtos de Cacau, Abidj;m, lll(J2 (asse~· 
sor). 
Conferência lntcrnucional do Café, Nova Iorque, 1%2 (assessor), 
Reunião do Comitê Executivo do Instituto Florestal Lutino· 
Amcricuno, Mt!rida, 1963 (observuOor), 
Comitiva do Bmsil, solenidade da Posse do Presidente du Vencwc· 
la, 1'164, 
Comitiva do Brasil, soleriidadc do 2Y Aniversário da Independência 
d:.t Guian:t, 196H, 
Sessão Brasileira da Comissão Econõmica Luso-Brasileira, Lisbo:t, 
196M (assessor). 
Conferência do Desarmamento Sessão do Conselho Económico c 
Social da ONU jECOSOC, Genebra, 1970 (assessor). 
Encontro Anual de Chancelaria, nos termos do Acordo de Amiza· 
de c Consulta Br:tsii-Portugal, Lishon, 1970 (assessor). 
III Período Extraordinúrio de Sessões da OEA, Washington, 1971 
(:~ssr:ssor), 

XIV Rr:unirto dr: Consulta dos Ministros das Relações Exteriores 
dos Estados Americanos, Washington. 1971 (assessor), 
Comitivu do Ministro de Estado, visita oficktl ao Par:.tguai, 1'>71. 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial a Trinidud-Tobago, 
Guiam1 e Suriname, 1971. 
Comitiva do Ministro de Estado, visitu aliciai aos p:tises da Améri· 
ca Central, 1971. · 
Comitivi.l do Presidente da República, visita aliciai aos Estados 
Unidos da Amt:rica, 1971. 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Africa Ocidental. 
1972, 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Bolívia, Equador c 
Peru, 1'17J. · 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Colômbia e Venr:· 
tuela, 1973, 
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial à Repúblicu Árabe 
do Egilo, Quônia c Israel, 1973. 
Comitiva do Presidente da República, visita aliciai a Portugu\, 
1'173. . 
Grupo de Trabalho de Elaboração do Diário da 11 Conferência ln· 
terumcricana Extraordinária (CIE), Rio de Janeiro, 1965 (asses
sor). 
Comissão Nucional paru a Comemoração d~ V Centenário de n;~s
cimento de Pedro Alvares Cubra!, l'.l68 (secretúrio). 
Comissão Permanente de Controle de Nomeações, 1974 (membro). 
Comitiva do Presidente da República ao C hui, encontro com o Pre· 
sidenlc do Uruguai, 1970 .. 
Comissuo Mista Brasil-Espanha, Brasil ia, 1974 (assessor). 
Professor de Prática Diplomática no Curso de Aperfeiçoamento de 
Diplomatas, lnslilulo Rio-Branco, 1968,' 1969 e 1970. 
Profc:ssor de Prútica Diplomútica 11, do Curso de Prepumçito i1 
Carreira de Diplomatas, lnslilulo Rio-Branco, 1971/72. 
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata, Curso de PreparuçUo it 
C:arrcira de Diplomalas,'lnslilulo Rio-Branco, Brasil, 1957. 
Medalha do Pacificador, Ministério do Exército. 
Ordem Francisco de Miranda, 2• Clusse, Venezuelu. 
Ordem de Rio Branco, Olicial, Brasil, 
Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro, Brasil, 
Ordem Militar de Cristo, Comendador, Portugal. 
Ordem do Libertador, Comendador, Venezuela. 
Ordem de San Carlos, Comendador, Colômbia. 
Ordem de Ruben Durfo, Oficial, Nicarágua. 
Mcdulhu do Môrilo Cuhural Oliveira Lima, PE/Brusil. 
Ordem Militur Suntiago da Espadu, Comendudor, Portugul. 
Ordem da Estrela Equutoriul, Olicial, Gab1\o, 
Ordem do Qaclz:tl, Oficiul, Guutemala. 
Ordem do Mono, Oliciul, Togo. 
Ordem do Mérito, Oliciul, Costa do M:trlirn. 
Ordem do Mérito Acronúutico, Comendador, Dm~H. 

Med;dlw do lnf:tntc D. Henrique, Grunde Olicial, Portug:tl. 
tv1cdallw du Mérito Santo!õ. Dumont, Ministério da Aeronúuticu, 
Ur:t~il. 

Ordem do lnf:tnte D. Ht:nrique, Grande Oficial, Portu~wl. 
Ordem de Boyucú, Comemdador, Colômbia, 
Ordcm do Mérito, Comendador, Equador, 
OrUcm N:1cion:il do Mí:rito, Comcndudor, Puruguui. 
Ordem do Condor dos Andc::s, Comendador, Bolívia. 
Ordem do Vulor. Olici:ll, Camarões, 
Ordem d:t Rcpúhlicu, Comendador, 
Ordcm do Sol, Comc::ndudor, Peru. 

O Emhaixudor Alberto Vasconcellos da Costa c Silva se en· 
contr:1 nest:t d:1t:1 no exercício de suas funções de Ministro· 
Conselheiro do Bntsil jun~o à República da Itália. 

Sccrcturia de Estado das Relações Exteriores, cm de: 
de I1J71J, - Carlos Alberto Pessoa Pardellas, 
Chefe, suhstituto, da Divisrto do Pessoal. 

(;f Conti.fsào de R~lacõt•s E.\·teriort•J,J 

MENSAGEM N• 105, DE 1979 
(N• 190/79, no origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos lermos dos arls. 42, ilcm III, c 121, § I•, da Constituição Federal, 
tenho a honru de submeter à considc:raç3o do egrégio Senado Federal o 
nome do Doutor William Andrade Patterson, para exercer o cargo de Minis· 
tro do Tribunal Federal de Recursos, na vaBa. destinada a advogados, decor
rente: da aposentadoria do Ministro Paulo Laitano Távora. 

Os m~ritos do Doutor William Andrade Patterson, que me induziram n 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado curgo, constam do anexo curri
cu/um vitac•. 

Brasil ia, 26 de j~nho de 1979. -João B. de Flguelrodo. 

"CURRICULUM VITAE" 

I, Dados pe.uoals 

Nome: William Andrade Patterson 
Nacionalidade: Brasileiro 
Naturalidade: Amargosa (Bahia) 
Data do Nascimento: 28 de setembro de 1936 
Estado Civil: Casadô 
Endereço: SQS 113 - Bloco "E" - Ap. 604 (Brasília - DF) 
FormnçUo Prolissionul: Bacharel em Ciências Jurídicas 
Registro Profissional:· Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do 

Distrito Federal (insc. n• 245) 
Cudaslro de Pessoas Físicas (M.Pl n• 000067501-68 

2, Cursos conc!uido.r 

Curso dc,Documenlaçuo- DASP (1959). 
Bucharcl em Ciêncius Jurfdicas - Faculdnde Brasileira de Ciências 

Jurídicas- Rio de Janeiro- RJ (1961). 

Administração Civil - Ccnlro de Aperfeiçoamento do DASP. 
Seminário dos Serviços Jurídicos do Estado de Alugoas ( 1977). 

J. Trabalho.• publicados 

"Prescrição Administrativa", in Repertório Enciclopédico do Direilo 
Brasileiro, vol. 39. 

''Reintegração'', ln Repertório Enciclopédico do Direito Brosilciro, vol. 
4H. 

"Controle da Constitucionalidade dus Leis" ,ln Rcvistu du Consultoriu 
Gernl do Est:tdo do Rio Grnndc dl' Sul, vol. 20. 

''l'urcccrcs'' vcrsandu mutí:ria pcrtin"ntc u Din:ito Constitucional, Direi· 
to Administmtivo, Direito Tributário, Direito Civil, legislação Militur c lc· 
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gis)uçiin Pessoal Civil, todos aprovudos pelo Excclentfssimo Senhor Presi· 
dente da República c publicados no Diário 0/lcfa/ da União (durante o 
excrcício do cargo de Consultor-Geral da República). 

4. ti!Mdadt• di' Maxi.Ht1rio 

Lecionou Direito Penal c Direito Administrativo no Instituto Papini
Rio de Janeiro (1959/60). 

5. Principais cargos, fimçÕt!.f ,. comi$SÔe.r 

Escriturário do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Imigração e 
Coloni1.açào (INIC). Concurso Público. 

Encarregado de Poslo de Imigração (INIC)- 1960/61 
Chefe da Seçào de Classificação de Cargos do INIC- 1961/63 
Técnico de Adminislração do INIC 
Assistente do Consultor-Geral da República - 1963 
Assistente Jurfdico do Quadro de Pessoal da Consultoria-Gcrul daRe· 

pública ( 1963) 
Membro du Comissão Permunente, junto ao DASP. pura proccssamen· 

to do pessoal ( 1959). 
Chefe da Seçüo de Organização e Controle de Orgãos Locais do INIC 

(1959). 
Membro da Comissão encarregada de providenciar a criação de órgão 

p:ma reclassificação de cargos do lN IC (1960). 
Responsável pela Divisão do Pessoal do INIC (1960), 
Membro do Grupo de Transferência para Brasília (INIC)- (1961). 
Asscssoramcnto à PresidCncia do INIC na elaboração do Plano-Piloto 

do Reforma Agrária (1961), 
Membro da Comissão encarregada de proceder ao levantamento da si

tuação jurídica, ugricola e administrativa nas unidades de colonizaçl:io do 
INIC (1961). 

Membro do Grupo de Trabalho encarregado de elaborar plano de im~ 
plantação do cadastro único do pessoal da SUPRA - (1963). 

Membro do Grupo de Trabalho incumbido de estudar os processos rea 
fcrentes a interesse do Pessoal da União, na Consultaria-Geral da República 
(1963). 

Membro do Grupo de Trabalho destinado a estudar a regulamentação 
do i único do art. 68 do Lei n• 4.024/61 (1964). 

Assessor do Gabinelc do Consultor-Gemi da República (1967). 
Membro da Comissão encarregada da elaboração da Lei Orgânica do 

Serviço Jurídico da União c Autarquins (1968). 
Função de Assessoramento Superior (FAS), na Consultaria-Geral da 

República (1975). 

Membro do Grupo de Trabalho constituído nos termos do Aviso n• 16· 
C, de 23·2· 78, do Gabinelc Civil da Presidência da República, com a incum
b~ncia de realizar estudos c oferecer proposta legislativa visando reformular 
o sistema de remuneração dos membros do Ministério Público da Unii'lo c 
do Serviço Jurídico da União e das Autarquias, 

Consuhor-Geral da República (dezembro de 1978 a março de 1979). 
Exercício ininterrupto, por mais de IS anos, cm funções de ussessoraa 

menta jurídico na Consultaria-Geral da República. 

5. Outras alil'l'dades 

Advogado militante cm Brasllin, desde 1963. 
Juiz do Superior Tribunal de Justiça Desportiva du Confederação Brasi~ 

leira de Automobilismo (1973/1974), 
Juiz do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Metropolitana de 

Futebol. desde 1968. 
V ice-Presidente do Conselho Deliberativo do Cota Mil late Clube, jA 

tendo exercido a Presidência por dois perfodos. 
Mcmhro do Clube dos Advogados de Brasllia, 
Membro da Associucào dos Advogados Trabalhistas de Brasnia. 
Brasília, 25 de junho de 1979,- Wllllnm Androde Patterson. 

. (À Comissão de Constituirão e Ju.sllra.) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPUBLICA 

De ogrndcclmcnto de comunlcuçil.o: 

N1
' 104j79 {n"' IHH/7'1, nu origcm), de 16 do corrente, relutivu !l munu

tcncilo, nos termos dtl ~ 4Y do urt. 59 du Constituiç~o. do veto parciul:tpos\o 
liL' ProjchJ Ut: Lei Complementar n"' 110, de 1978 (n9 183-Dj7R, nu Cümura 
do:, Dcptllados}. 

O FI CIOS 

/Jo Sr. I~'·Secretúrio du Cümaru dos Depurados, encaminhando à revisão 
do Senado autâgrafoJ dos seguinus projew.r: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 43, DE 1979 
(n• 2.1102/76, na Casa de origem) 

Fixa jornada especial dr tr11balho para a mulher que tiver excrp
cional sob sua KUarda ou responsabilidade, Introduzindo parágrafos 
no ar1. 374 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decretu: 

Art, I• O art, 374 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n11 5.452, de 111 de maio de 1943, passa a vigornr ncrescido 
do~ seguintes parágrafos: 

"Art. 374, , , , ....... , .. , ........................... . 
§ 19 A duração do trabalho da mãe de cxcepcional que, com

provadamentc, esteja sob sua guarda, é de seis horas diárias. 

§ 29 A jornada de trabalho prevista no parágrufo anterior é a 
mesmu para a mulher que, em virtude de decisão judicial, tenha ex
cepcional sob sua guarda ou responsabilidade. 

§ J9 A redução da jornada de trabalho, determinada nos pa· 
rágrafos precedentes, em nenhuma hipótese implicará dimi
nuição salarial, cumprindo ao empregador efetuar o pagamento in· 
tegral da remuneração devida à mulher beneficiada. 

9 4~' ,\s importâncias correspondentes às duas horas reduzia 
das na duração normal de trabalho poderão ser deduzidas, pelo 
empregador, do montante a ser recolhido ao Instituto Nacional de 
Prcvidéncia Social - INPS, a titulo de contribuições previden
ciárias," 

Art. 211 O Poder Executivo baixará o Regulamento da presente lei den
tro dc sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. JY Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art, 49 Revog<:~m-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprma o Con!iDiidaçào das l.els do Trabalho 

. .. ' ' ' " . ' ' .. " ' . ' .. ' " ........... " . ' ... " .......... ' ...... ' 
TITULO 11 

Das Normos Gerais de Tutrla do Trabalho 

················ ''. ,, ····· ............. '' .... ,,, ............ '' 
CAPITULO 11 

Do Duração do Trabalho 

. ............. ,,,,,,,,,, ············ ......................... . 
SEÇÀO 11 

Da Jomoda de Trabalho 

..... " ' . ' ' . ' ' ..... " . ' . ' ' . " . ' ........ " ... ' .. ' ' ..... ' ..... . 
Art. 58. A duraçtto normal do trabulho, purn os empregados em quala 

quer atividade privada, não excederá de oito horas diárias, desde que não 
sej<~ nxado expressamente outro limite. 

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

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

CA PI TU LO III 
Da Proteçilo do Trabalho da Mulher 

SEÇÀO I 
Da duração f! condlçt1es do lraballw 

Art, 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino si'i.o uplicll
vcis ao trubulho feminino, naquilo em que não colidirem com n protcçào es· 
pecii!l institufda por este cupftulo, 

Purúgrufo único. NUa é rc:gido pelos dispositivos a que se refere este 
artigo o trabulho nus oncinas cm que sirvam exclusivumentc pessoas da 
f:1mflia dn mulher c e.~tcju esta sob u dircçi\o do esposo, do pai, da mlle, do 
tutor ou do filho. 

, I, . ·. J· .. 
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Arl. J7J. A durução normal de trab:1lho da mulher será de oito horas 
diúrius, exceto nos c:1sos pam os quuis for fixadu duração inferior. 

Art. 374. A dumçi'1o norrnul diária do trabalho da mulher podcrú ser 
no múximo elevada de 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo sala
riu I, mediuntc convenção ou acordo coletivo nos termos do Tftulo VI desta 
Consoliduçào, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela 
diminuição em outro, de modo a ser observado o limite de 48 (quarenta e o i· 
to) horas semanuis ou outro inferior legalmente fixado. 

LEI N• 6.136, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1974 

Inclui o salário-maternidade entre as prestações da Previdência 
Sochd. 

Art. 211 O salário-maternidade, que corresponderá à vantagem con· 
substanciada no art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho, tcrã sua 
concessão e manutenção pautadas pelo disposto nos arts. 392, 393 c 395 da 
referida Consolidação, cumprindo às empresas efetuar os respectivos paga· 
mcntos, cujo valor líquido será deduzido do montante que elas mensalmente 
recolhem ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) a titulo de con
tribuições previdcnciárias. 

(ÃJ Comi.uões de Legislação Social. de Saúde~ de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 44, DE 1979 
(n• 4.70Z/78, na Casa de origem) 

/)e iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a transferência do domrnlo de bens encampados, ante
riormente vinculados à concessão da extinta Companhia Hidra Elé-o 
trlca de Boa Esperança - COHEBE. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• A Centruis Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÀS, fica 

tlutorizudu a transferir, a título gratuito, para pessoas jurídicas de direito 
pUblico interno ou para órgãos da administração indireta, inclusive dosEs
wdos e Municípios, o domínio de bens cncampados pelo Decreto n11 71.311, 
de 3 de novembro de 1972, anteriormente vinculados à concessão da extinta 
Companhia Hidro Elêtrica de Boa Esperança- COHEBE, c considerados 
desnecessários aos serviços públicos de energia clétrica. 

Art. 29 Estu lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições cm contrário. 

MENSAGEM N• 59, DE 1978 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 5 I da Constituição, tenho u honra de submeter à 

elevadu dcliberuçào de Vossas E•cclências, acompanhado de E>posiçilo de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Minas c Energia, o anexo projeto 
de lei que .. uutoriza u transrc:rência do domínio de bens encampados, ante· 
riormente vinculudos ii concessão da extinta Companhia Hidra Elétrica de 
Boa ~spcrança - COH EBE". 

Brasiliu, 3 de murço de 1978. - Ernesto Golsel. 

EXPOSIÇÀO DE MOTIVO N• 028/78, DE I• DE FEI'EREIRO DE 
l'l7H, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS MINAS E ENERGIA 

Excelentíssimo Senhor Presidente d<J. República: 
Mcdiuntc u E>posiçilo de Motivos n• 547, de 31 de outubro de 1972, foi 

c:r.cuminhudo o projeto de Decreto baixado sob o n9 71.311, de 3 de no· 
vcmhro de 1972, o qual encumpou os bens c instalações da concessão, de que 
"a titulur u Companhiu Hidro Elétrica de Boa Espcrançu - COHEBE, no 
1-:slltdo do Piauí, com recursos dn Reserva Global de Reversão prtvistos nu 
Lei nv 5.655, de 20 de muio de I 971. 

2. Essu Exposição jít cxplicavu que, dos 819 milhões de cruzeiros do in· 
vc~tirm:nto total contubilizudo, cercu de 4U9 milhões, ou seju, 5U% (cinqUcntu 
flllf cento), rossuium espccificumente nnalidadc encrgéticu, enquento que os 
412 milhões restuntes seriam levudos em contu como investimento de interc~· 
~c pcrul. 

J. A l:xposiço.\o apresentnva tumbí:rn minutu do convênio (lUC seriu as· 
~irHllln entre u Ccntruis Elétricus Brusilcirns S,A,- ELETROBRAS, Com· 

panhia Hidro ~létrica de Boa Esperança - COHEBE c Compunhia Hidro 
l:létricu dtJ São Fruncisco- CHESF, com interveniênciu do Depurtumento 
Nuciomtl de: Aguus e Energiu Elétricu- DNA EE, ao quul caberia cspecifi· 
cur quo.1b os bens, instalações c obrus cm undamento vinculudos ii concessão 
do.~ serviços públicos de energia clétrica cxplorudos pela COH EBE, assim 
como os respectivos valores, para efeito de inclusão no Imobilizado dtt 
CHESF. 

4. E!oisc convénio foi assinado em 10 de novembro de 1972 e, após la· 
vmdu u escritura de cncampaç-lo, foram os bens acima referidos incorpora· 
dos no patrimônio da CHESF. 

5. Restaram, ent!io, os bens considerados como investimento de inte· 
rcssc gcrul, encampados c pagos com os recursos da Reserva Global de Re· 
versão, c que, por esse motivo, consoante o disposto no artigo 2\1 do Decreto· 
lei n\' \.3!0, de 26 de dezembro de 1974, permaneceram integrados à Conta 
de Reserva Globul de Reversão, como patrimônio da União cm regime espe· 
ciul de utilização no serviço público, sob u udministraçào du ELE· 
TROBRÀS. 

6. Ocorre que o artigo 311 do Decreto-lei n11 1.383, de 26 de dezembro 
de 1974, permite a alienação ou transferência de administração a empresas 
subsidiárias e associadas du ELETROBRÀS, no que se refere aos bens utili· 
zí1veis em serviços de energia elétrica e que se encontrem na situação prevista 
no o.1rtigo 2q acima rererido. 

7. Quanto aos bens não utilizáveis cm serviços de energia elétrica é ad· 
mitidu apenas a ulienaçào cm licitação pública, consoante o mesmo diploma 

\ legal mencionado. 
\ S. Todavia, os bens considerados de interesse geral nu cncampaçào da 

<:c;> H EBE não são passíveis de alienação cm licitação pública, pela suu pró· 
r riu natureza e destinação, sendo, entre outros, constuntes du escritura, ter· 
reno~\dos núcleos habitacionais do Município de Guadalupe, no Estudo do 
i>iaui: sistema de abastecimento de água e rede de esgotos sanitários nomes· 
mo Muri-icirio; ueroporto de Guadalupe, homologado pelo Departumcnto 
de Aeron5utica Civil do Ministério da Aeronáutica, · 

9. As;im sendo, a ELETROBRÃS sugeriu que lhe fosse concedida au· 
torizuçào purU\transfcrir os bens remanescentes, a titulo gratuito, a pessoas 
juridicus de direito público interno ou órgãos da administração indircta, in· 
clusive dos Estudos e Municípios, pura boa utilização dos mesmos bens, hoje 
integrados à Conta de Reserva Global de Revisão c administrados pela ELE· 
TROBRÀS, a quem cabe o registro, conservação c operação do acervo, con· 
sounte o disposto no artigo 29 do Decreto-lei n11' 1.383, de 26 de dezembro de 
1974. ' 

lU. O pedido foi submetido à análise do Departamento Nacional de 
Aguus c Energia Elétrica- DNAEE, que opinou favoravelmente, sugerindo 
projeto de lei, face, às prescrições especificas do Decreto-lei n9 1.383. de 26 
de dezembro de 1974, c considerando as disposições do artigo 55 da Consti· 
tuiçào, onde a medida nào se enquadra, impossibilitando n expedição de 
decreto-lei. 

11. Ante essas razões, tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o-anexo antcprojcto de lei. que objetiva viabilizar 
a medida cm tela. 

AproveitO a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência os protes
tos do meu muis profundo respeito. - SlliiOikl Uokl. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 71.311, DE l DE NOVEMBRO DE 1972 

Encompo bfiU olnstlloçõos do conmsio do que é tltulor 1 Com· 
ponhlo Hldro Elétrlco do Roo EsporonÇI - COHEBE. 

O Presidente du Rcpúblicu, usando du utribuiçào que lhe confere o urti· 
go MI, III, du Constituição, c tendo cm vistu o disposto no artigo 167 do De· 
creto n• 24.643, de lU de julho de 1934 (Código de Águas), dccretu: 

Art. IY Ficam encumpudos os bens c instalações vinculados ll conces· 
s~o dos serviços públicos de energia clétrica cxplorudos pclu Compunhiu Hi
dro Elétricu de Sou Espcrunçu- COHEBE. 

Art. 2Y E atribuída i1 Centrais EU:tricus Brasileirus S.A. - ELE· 
TROBRAS, competência pur11 promover us mcdidus necess{trius l1 execuçiío 
do presente Decreto, 

1\rt . . W As despesas decorrentes du encurnpuç~o rcferic.lu no urtigo pri· 
rn~:iro corr~:rào il conlll dos recursos previstos na Lei n9 5.655, de 10 de mui o 
de I1J7l. 

Art. 49 A Centrais Elétricas Brusilcirus S.A.- ELETROARAS, ujus
li.irÍI com u Companhiu Hidm Elétricu de Boa Esperunçu- COH EBE, o pu· 
gumento r.Ju indenizac;i1o legal. 

4, I " 
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I'RO.IETO IH: flECRETO I.EGISI,\'1"1\'0 ~·· 14, m: l'm 
(~11 1-', de 1971), nu Climuru dm" Ucpurudm) 

,\pru~a n rcxro tio ,\curdo lntcrnucional dn Al,'úcur, cuncluidu 
l'n1 GL'ndJra, a 7 dl' ourubru de 11)77. 

O Con~rc.:"u NaL'innal 1.h.:t.:rcta: 

,\rt. I" Fica aprovado o te\to do Acordn lntern:rcinnal dn A..;ilcar. 
~:tnlcllridu cm (ic:ru:hra. a 7 de outllhrn de 1977. 

:\rt. ~" bote decreto h:gislativo entrarú c:m vigor na dat:r Jc 'lJa puhli
t.:a..;~rn. 

ME~SAGEM ~··III, I>E 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, Inciso I, da Cons

tituição FcdNal, tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Mlnlstro de Estado das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo Intcrnnclonal do Açücar, concluido, cm Gene
bra, a 7 de outubro de 1077, 

Brasília, 2 de maio de ID70. - João Baptista Figueiredo, 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DPB/DAI/45/665.811001, DE 26 DE 
ABRIL DE 1079, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS R.ELA
ÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de OUvelra Figueiredo, 
Presidente da Republica. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, em relação no Acordo Internacional do Açúcar de 7 de outu
bro ele 1077, o Governo brasileiro, com base no art. 74 do citado 
Instrumento, cfetuou, em 13 de dezembro de 1977, a correspondente 
notltlcação de aplicação provisória ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas. Assim, mantém-se o Brasll como membro provisório desde 
1.' de janeiro de 1078, data de entrada cm vigor do sobrcdlto 
Acordo. 

2. Tendo em vista a ultimação dos processos de ratl!lcação, 
o Conselho Internacional do Açúcar, em sua Quinta sessão, rea
lizada cm Londres, nos dias 13 e 14 de dezembro de 1978, decidiu 
prorrogar o prazo-limite para depósito dos Instrumentos de rati
ficação até 30 de junho de 1979. 

3. Ncsto contexto, é oportuno apresentar a Vossa Excclimcla 
considerações acerca da economia açucareira mundial e da parti
cipação brasileira no Acordo Internacional do Açúcar de 1077, com 
vistas a Instruir o respcctlv,o processo de ratificação, 

4. A economia. açucareira. mundial tem-se caracterizado por 
acentuadas !lutuações nos preços do chamado mercado livre, cm 
decorrência., principalmente, de dcsequlllbrlos da oferta manifes
tados em ciclos de superprodução e de escassez, Como exempli
ficação de tal quadro, vale registrar as variações da participação 
do açúcar na receita gerada. pelas exportações brasileiras nos últi
mos o.nos: 

1973- 9,5% 
1074- 10,7% 
lll75- 12,1% 
1976- 3,1% 
1077- 3,7% 
1078- 2,6% 

Volume em milhares de 
toneladas métricas 

2.975 
2.303 
1.730 
1.252 
2.487 
1.925 

·----

Valor em milhões 
de dólares 

503 
1.331 
1.052 

311 
452 
332 

5. Em 1074, o eleito cumulativo de de!lclts mundiais de pro
dução registrados nos pcriodos anteriores, a que correspondeu lenta 
mllS substanclnl redução dos estoques 1ntcrnacionnls, c n quebra 
signlttcntivn dn sntrn de bctcrrnbn. na Europa geraram movimento 
cspcculll.tlvo de grandes proporções. Os preços 1ntcrnnclonnls -
que nu década anterior, tinham n1cnnçado o valor médio de 4,3 
ccnLnvos de dólar por llbrn-peso - chcgnrnm n nLingb·, cm 1074, 
o valor m(txlmo de 05,50 centavos, pnra uma médln nnual nproxi
mada de ~O centavo~ por llbrn. Se euforia de preços havin cm 1074, 
jú no ano ~CI~nlnlc iniciava-se ncclcracln quedo., pol.'l il cotnçiw dr. 
•15 centavo~ em 1.0 ele Janeiro dt• 1075 .'lUccdcu n de 13,60 centavos 

em 31 rlc clcxcmiJro clu mesmo ano. Com fJ pros.~e~uimento da 
ll:mkuda. IJalr.bt.a, os prt:c~os atlnr.rll'nm níveis extremamente avil
taclos, de 7,50 por libra-peso, cm Hl70, c 1nfct·Iorc:; a 7 centavos 
cm 1077. 

G. Na ausência de um acordo Internacional, [:5 perspectivas 
cl~ economia nr,uc:uclra mundial eram, então, acentuadamente 
sombria:i, pnis .lú tlO"ano-safra 1076177 a produção mundia.! supe
rar:~ em 3,1 mllhõcs de toneladas o consumo total, cvm excesso 
:.dncla mnLor previsto para a safra. seguinte, o que elevaria os 
c:·.-.toqucs a m~ls de 29'íí· do consumo mundial anual. Em tais cir
cunslimdns, l'rll opinifrn gerul que ns cotuçiws, sem di!iciplinu· 
menta tle um acordo internacional, cairiam, provavelmente, a 
niveh inferiores a cinco centavos por llbra~pcso. Por outro lado, 
nJo havia dúvida de que o Governo nortc~amcrlcano, comprome
tido com a :mstcntação ele preGOS para os produtores internos dü 
cana c de beterraba, seria compelido a Instituir forte esquema 
protccionista, com nefastas conseqüências para seus fornecedores 
tradicionais. 

7. Neste contexto, realizou-se em Genebra, de 12 de setem
bro n. 7 de outubro de 1077, o segundo período de sessões da Confe· 
rénc.:h das Nações Unidas sobre Açúcar, o qual culminou com a 
aprovação de um novo Acordo Internacional do Açúcar, que viria 
substituir o anterior, negociado cm 1068, cujo prazo Inicial, esgo
tado cm 1973, fora cm suas disposições admLnlstratlvas, sucessi
vamente prorrogado até 1977, como medida paliativa sem maiores 
efeitos na forte crise da economia açucareira mundial. 

8. o Acordo de 1977, cm comparação com o anterior de 1968, 
apresenta lnter alia as seguintes vantagens estruturais: 

a) enquanto o Acordo de 1068 tinha, a rigor, um alcance resi
dual, o novo Acordo, com a entrada dos Estados Unidos da 
América, dcverâ regular cerca de setenta e cinco por cento do 
comércio mundial de açúcar, excluídos apenas os volumes tran
saclonados no quadro da Convenção de Lomé entre a CEE c países 
a ela ligados, da Alrlca e Carlbc, c de arranjos preferenciais entre 
países socialistas; 

b) foram ellminadns as obrigações di! suprimento que forca
vam os países exportadores a oferecer volumes prcdCterminados 
o. preço certo, cm situações de alta; 

c) estabeleceram-se limitações quantitativas para os arran
jos especiais de Cuba, os quais, no Acordo de 1968, eram totalmente 
Indeterminados; 

d) criou-se um fundo para financiamento de estoques, com 
o objetivo de cobrir os custos de manutenção das reservas acumu
ladas pelos países exportadores. No Acordo anterior, os estoques 
mínimos eram mantidos por conta exclusiva dos paíse~: exporta
dores. Os empréstimos deste fundo serão convertidos cm doacão 
nu hipótese de, nn vig-ência do Acordo, as cotações não atingi· 
rem os pontos superiores dn faixa de preços; 

el instituiu-se um mecanismo automático para !lexlblllzar a 
partilho. de mercados. No Acordo precedente as tonelagens básicas 
de exportação eram lixas, o que restringia as possibilidades de 
expansão de exportadores dinâmicos como o Bra.sll; 

f) o sistema dcs quota-preços, operando apenas no. 'metade 
Interior da !alxa, garante razoável proteção do preço mínimo, mas, 
sendo suspenso ao nível de quinze centavos de dólar por libra
peso, também permite o incremento de vendas e preços remunera .. 
dores para os países de exportação dinâmica; 

g) revisão anual dos preces, levando-se em conta tntores tais 
como ln!lação e !lutuaçõcs cambiais da moeda norte-americana, 
o que não estava previsto no Acordo de 1968. 

9. Em termos de partilha de mercado, o Brasil obteve 14,8% 
das exportações sujeitas ao sistema de quotas, o que corresponde 
a uma tonelagem básica de exportação ITBEl de dois milhões 
trezentos e cinqUenta mU toneladas. 

10. Do ponto de vista do Interesse brasileiro, a !alxa de 
preço contemplada no Acordo é satls!atória, já que tol possível 
fazer com que os importadores ncettnssem um prece mínimo supe
rior ils cntnções entim prevalecentes e às previstos para um 
futuro próximo. O preço mlnlmo de onze cent.avos por libra-peso 
constituiu, pois, uma equilibrada solução de compromisso entre 
posições extremas de alguns palscs cxporta~ores e Importadores. 

11. Assim, o Acordo Internacional do Açilcar, que entrou cm 
vigor cm 1.0 de janeiro de 1078 com um prazo lnlclnl de validade 
de cinco anos, constitui slgnlflcntlvo nvanço na cooperação entre 
paiscs produtores c consumidores, no reconhecer um justo equlli
brlo entre os legitimas interesses de uns e de outros cm busca de 
uma estabilização das quotaçõc.s mundlnls na !alxn 'compreendida 
entre onze c vinte c um ccntavob de dólar por libra-peso. Para 
tnnto foi estabelecido o SCJ;ulnte mecanismo btUlico par:1. regular 
o merendo: 

ll) as quotas ele exportnc;üo :-;cri"io utlll;mdns p:u·n rlrvnr os 
prt·~·os uiL•rn do nivt•lmínimo L' purn rnoc!erur ns cnln~·i1e~ HUperiort•H 11 j!i 
l'l'l\lnvotõ pnr lihru-pt•su: 
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b) ns restliGõcs de quotns scriio suspensas qunndo ror atingido 
o citado nivcl de 15 centavos; 

c) a quot• global será llxada anualmente de acordo com ns 
previsões de demanda c dos preços programados; 

d) a quota global será partilhada entre os poises exportadores 
de acordo com suas respectivas participações no mercado, expres
sados cm tonelagens básicas de exportação; 

c) os países importadores se comprometem o. llmlto.r as im
portações provenientes de paises não-membros do Acordo nas 
seguintes proporções da média anual de suas compras de açúcar 
a estes poises: 

I - cm 55r; He a cotação mundial es(iver abaixo de 11 centavos; 

II - cm 75r; se a cotação estiver na faixa de 11 a 21 centavos; 

f) durante n vigência das quotas serão constltuidos estoques 
reguladores pelos poises exportadores, per!azendo um total de 
2,5 milhões de toneladas. Para tanto, os poises exportadores rece
berão empréstimos do Fundo de Financiamento de Estoques. 

12. A vigência do Acordo - o qual, em 31 de dezembro de 
1978, compreendia clnqüenta e sete paises, dos quais quarenta e 
um exportadores e de?.esseis Importadores - tem lnfluido positi
vamente no comportamento da economia açucareira mundial, não 
obstante as llmltações Impostas pela demora do Governo norte
americano em ultimar sua ratificação e pelo rato de a Comunidade 
Económica Européia a ele não haver aderido. Vale registrar, en
tretanto, que da parte do Executivo norte-americano, que enviou 
mensagem no Congresso para ratificação do Acordo em janeiro 
de 1979, têm ocorrido numerosas manifestações de apoio e cola
boração com os mecanismos da Acordo, destacando-se a estabele .. 
cimento de restrições às Importações de açúcar provenientes de 
paises não-membros do Acorda em termos que, na ano em cursa, 
praticamente Impedem o acesso ao seu mercado do açúcar desta 
proveniência. 

13. O Governo brasileiro, através da ação coordenada do 
Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Indústria 
e do Comércio, este por Intermédio do Instituto do Açúcar e do 
Alcool, tem observado os compromissos decorrentes do ACordo e 
vem partldpando, em Londres, dos trabalhos da Organização In
ternacional do Açúcar e do Conselho Internacional do Açúcar, 
órgãos do citado Acordo. 

)4. Nestas condições, Senhor Presidente, encaminho à alta 
apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao 
Congresso Naclona.l para a ratificação do Acordo Internacional do 
Açúcar, concluido em Genebra, em 7 de outubro de 1977. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito, -
Ramiro Saraiva Guerreiro, 

ACORDO INTERNACIONAL DO AÇúCAR DE 1977 

CAPlTULO I 

OBJETIVOS 

Artigo I 
Objetlvos 

Os objetlvos do presente Acordo Internacional do Açúcar C do
ravante chamado 11este Acorda") I à luz dos termos da Resolução 
n.• 93 CIVJ adotada pela Conferência dos Nações Unidos sobre co
mércio e Desenvolvimento (doravante chamada 11UNCTA:0"), são 
os seguintes: 

a) elevar o nivel do comércio Internacional de açúcar, parti
cularmente com vistas a aumentar as receitas de exportação dos 
paí:ies exportadores em desenvolvimento: 

bl lograr condições estó.veis no comércio internacional de açú
car, Inclusive evitando flutuações excessivas de preços, a niveis de 
preços que sejam remuneratlvos e justos para os produtores e equi
tativos para. os consumidores, a.lém de levn.r cm conta, tnter lllin, o 
eleito da lnl!açiio ou da dellnção; variações nas taxas de cll.mblo; 
n tendência dos preços, do consumo, da produção, do comércio e 
dos estoques de açúcar e de ndocantcs substitutos: c a lnl!u~ncla. 
::obre DS pr-eços do nçUcnr, de modtflca.çõe.!i na. situação ·3conõmtca 
ou no "~tema monetário mundiais; 

_ c) prover suprimentos n.dcqun.dos ele açúcnr pn.ra ntcndcr às 
necessidades dos pniscs Importadores a preços justos c rnzoúvels: 

d) uumentnr n comiUmo do nçúcnr c, cm cHpccinl, fomentar u udoçim 
de medid11H que estimulem o consumo cm pníscH onde sou nível per capi· 
tn Hcju hnixn; 

c) promover o equllibrlo entre a oferta c a dcmnnda de .nr:u
car, cm termos de um crescente comércio lnt.crnuclonul de açuc~\r; 

n !acllltnr a coordcnrH:ii.o dns politlc:~.s de comerclallzaçrw de 
açúcar e a organizaçrw do mercado; 

g) nssegurnr, parn o açúcar prov:!nlcnte dos países .cm duscn
volvimento, adequada pa.rtlclpaçíio nos mercados dos pn1scs descn
volvldoo, bem como crescente acesso n cs.scs mercados; 

h) avallnr cuidadosamente o. evolução no uso de quaisquer 
sucedâneos do açúcar, inclusive ciclo.mn.tos c outros actoçnntes art1-
f1ciuis; e 

i) fomentar a cooperação lntcrnaclono.l cm mntórln açucareira, 

CAPITULO II 

DEFINIÇ6ES 

Artigo 2 

Del!nlções 

Paro. os Uns deste Acordo: 

1. .. Organização" signi!lca a Organlznçúo !ntcrnaclonal do 
Açúcar mencionada no artigo 3; 

2. "Conselho" slgni!ica o Con.selho Internacionn.l do Açúcar 
mencionado no artigo 3; 

3, 11 Membro".slgnltlca: 

a) uma Parte Contratante deste Acordo, cxcctundns as Partes 
que tiverem feito uma notiflcação nos termos do subparó.grnfo 
1 (b) do artigo 77 e não a tenhn.m retirado, ou 

b) um território ou grupo de t€rrltórios com respeito ao qual 
tenha sido !cita uma notificação nos termos do ~nr:igrn!o 3 do 
nrtlgo 77; 

4. "Membro exportador" significa todo pais ou território ex
portador, relacionado como tal 11:1 An~xo V deste Acordo, que se 
torne Membro do. Organização, ou todo pais ou território não rela
cionado naquele anexo no qual seja conferida o. condlçrto d·c Mem
bro exportador quando de sua adesão a este AcordD ou de confor
midade com o disposto no artigo 6: 

5. "Membro Importador" significa todo pais importador, rela
clonado como tal no Anexo V deste Acordo, que se tome Membro 
da Organização, ou todo pais não relacionado naquele nn~xo ao 
qual seja conferida a condição de Membro importador quando de 
sua. ad-esão a este Acordo ou de con!ormldo.de ct~rn o dh;po.'ito no 
artigo O; 

o. "Fundo" signl!lca o Fundo de Flnanciamonto de Estoquc3 
c·tnJ·et:cido nos termos do artigo 49; 

7. "Voto especial" slgn!llcn a votação que requer pelo menos 
dois t:lrCJOS dos votos dos Membros e:-cportlc!o.::cs presentes c votan
tes e pelo m:mos dois terços dos votos dos Membr.os Importadores 
presentes e votantes, desde que tais vot.os tcjnm expressos n.o me
nos pela metade dos Membros presentes e votantes; 

8. "Mnlot1a dlstrlbuida simples" significa a vota.ção que re
quer mais da metade dos votos totais dos Membros exportadores 
presentes c votantes e mais da metade dos votos totais dos Mem
bros imp:lrtndores presentes e votanteJ, desde que tDJ.s votos s-ejam 
expr.essos no menos pelo. metade dos Membros de cadn. cntegorln. 
presentes e votantes; 

O, .,Exercício financeiro" slgniflca o ano-quota: 

10. "Ano-quota" slgn!llca o pcriodo de 1.• de jnnclro a 31 de 
dezembro, inclusive; 

11, "Tonelada" signl!ica a tonelada métrica, ou seja 1.000 
qullogrnmns, e "llbrn." slgnl!lco. a libra avolrdupols, ou seja 453,502 
gramas; ns quantidades dlJ açúcar especi!lcndn.s neste Acordo são 
expre!:sas cm termos de valor cru, peso liquido (o valor cru de qun.J. .. 
quer quantidade d~ açú.car slgnlflca. sem :H}Uivalente cm nçúcn.r cru 
acusondo 00 graus cm teste de polarimctrol: 

12. "Açúcnr" significo o açúcar cm qualquer de suns formas 
comerciais reconhecidas, dertvr.do da cnnn-de-nçucnr ou de beter
raba, Inclusive méls comcstivcls c do lantnsl.1, xaropes c quolsqucr 
outras tprmas de nçúcn.r liquido utllizado para. consumo humo.nc, 
mas: 

n) uaçUcnr", tal como dcttnldD acima, nüo tnclulró. os mél.s fi
nais ou os tipos de açúcnr niw-r.rntrl!ugndu de qunlldndc Inferior 
produ:.::ldos por métodos prlmltlvoH nem, para fins de dct.:!rmlnnçüo 
do nivcl de oxportnçõcs nos termos do!!te Acordo, D nçúcnr desti
nado a outros U.'IOS que nUa o consumo humnno como nllmento. O 
C~nMlho dctcrminnrá ns condlçõe.s se~undo n.s qnnl.'i .S{! con.'ilchm\• 

·' 
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hl. :;e o Comelllo decidir que a utllizar·Clo CJ'C'.~centf! rle ml';tur;:t:; 
de aC'ucar ameaça üs ob.l~l !vos cfns~c M-:ordo, tal.~ mlslur.1~ .':iC:l'Üu 
CO!).~lrleracins como açúcat' propotclonalmc:ntc a ~il!ll conteúdo cJ~ 
:u;uca.t·. As l')Uantldades de mistura;; dr [l.r;úc:tr 12:-:portad:~·~ r•uc· ex~ 
r.cdcrcm :t."i qum~tldade.s cxportndns ant::o.'i r!:-. ·~ntrncl.1 ~,1 vlr.-:1~ 
r:~·~t[.' Acnr~lo .~crao, proporf'lonalmr.nt2 a ~':'U C:JJ1t:'Ú'.lo ele a~úc~r. 
c.eblt;tdn~ a quota em vigor ou cllr:>Jto de P:qmt·trJ•;lO do ~1~m'J!'n 
exportador ~m QU{'stüo; · 

13. "Mm·cado livre" slgnlflca o total das importações líquidas 
do Jnci'C:Jclo mnndlal, cxcctuactas aquelas que resultem cl:t :O}:~Cllr!i'"~o 
cios arrnnJos cspeclnls menclonntlos no cJ.p~tulo IX clcst~ Acordo: 

l·l_. "l:upo:·tu;ln~:; liquJ.:!o~:-;· .... ;:nl!ic:t o btal da: import~1.1·G~:; 
ele ar;uear d-;:pm-~ d'.! c!ejg·:Jdo n tOL'.i t~a~ · .. ·xpo:-·~·.~~fl:!~ d:! ur,·ú:::~r: 

1~::. "EX!J:l"t::rõ:•s Jirp.:lc:Js" .~·l~~ninca o r.1i I r.l:~·· :)X•}:>rt;-o.",-1 .... 
de •u:~~c:!t' IO:!Xce; lia do o :-lcúcar fornecido a 1~ 1 ;iu:, 1:m pJ:•to .• J.a<!h~ 
lWls p•u·n r~on<;um::~ :'! borcloJ dl•pol .. ; c!~ clr.•.:!l::'itlo 3 total cl:"j im•l~"-
tar.~õc:.·; de .:-r:úcar: ' 

1G. "Tonel:!r,em l1:L-:!ca d:! t:.•;.:port;~~:-,ú., ;;i!;nitJca. .:~ qu~w~;da~l.: 
c:;tab~·l~·cida c!~ cnnl'onmd[IÜ.e co:11 o lii;.p:, ... <.o no artlr;o 3-1: 

. 17. ··Quota globn.l" ;;!gni!iea a QH:ll11idltcie .::.~p:.'d~'ir.J.l;.:t r,o 11.•
ragra!o 2 do artlg:o 4D. l:ll como pJ:·,:wcl Ue .·.c~· ~ju ... ~~ô:· n~,.:; ~:.:r
mos t!o ;; rllgo 44: 

13. _"quota cm vl~~or" :"il~:.:i'.k:t ~. CJll:::r~~!:!aci•.' c!:• a.~i1cn :i:t:: 
um ~.1t:mDro !~ode exportar parn o mcrcacio livre ac:.-·.:;'1. c;e Sl&.:.,, ~·~~~ 
p:Jrta:;ões t~tais proc;~d~nt::; cir~.-:~e nwrc:::.clo dt1ranlr· o J.nü~U.!Li~il 
p~rtincntc, tal como flx:td:. c <:.)LI:.;Iaci:l àt:: C:Jní:..;m;d•••l..; c:,:·~~ ã UL~ 
posto neste !\corclo: 

. 10. "centavo" ou "ccnt~vo.:;" .-;lgnlaca. c:::n~avc ~u c~r.t:-;;:J:. C:: 
dL1la.r dos Est:~clos Unidos dn .'\mórlca; 

20. "rrr.ço dió.ri.":!" .2lgnltJca o p!·c~o C)Jculado d.'; ~.co~·ao com 
o disposto no rnránrafo 1 do nrtlg-o 61: 

21. "Pret;"o prev?lec~nt~". em d~!rrmh13d::J dia ciE' mel'c:'lcto. ó 
~ méclia do~ 11reços diíi.rlos no período de L:i cE;·~ c:msecutiv.1:'lo cb 
mt!rcr.ct~ lm~c;mt~m'!ntc a:11~:·1"·7, l!1clu!!1l!~ a!'.u.::i=:- t•JU 6r· r·1·;r: -Ic~t·: 
n. p~:>lr:~o rio preço prPvnlec~nt(' t·om r~la':fiO a qualquer nível ts
pcC!f!co de preços estú dciinidu no parágrafo 2 do nrtl~;o 61; 

22. "Entrado. em vir,or" s1:;n1!1rn n. data em cm e ~stc Aco .. c!o 
c:>ntnr ~tn vie;or, provU:órJu ou C:~flnlti\'llm-ente, n~s tP.rtn'J.S. do 
arti~o 7:>: 

23. Qualquer r.cferência neste Acol'do n "Govemn COi1rld:tCo :t 
part~.clpnr: da Con!crêncln. da.s Unçõe.'i Unte:~-; .r-:obl'e o A1;úcilr t:c 
1077 , :5era interpretada como extensiva il Comunldnde Económica 
Ellropetn (_doravante chamada ''CEE''l; conseqüantem.:!nt~. qual
quer. r~!erencia neste Acordo l "assinatura. d.2stc Acordo" ~u a 
"cleposlt~ ~c um instrumento de ratlficar;ã:~. acelta~::lo, aprovn.c:ão 
on a.dcsr.c pnr um aov~rno será. lnts:pretad:t. no caso d:l. CEE 
t:omo Incluindo a assinatura. em nome n CE!-!, jleln !lutorlcl:lde 
competente e o depósito do instrumento exigido pelos normno tno
tltuclonals ctn CEE pm·a a conclusão de nm acordo Internacional: 

21. "Membros exportadores em cteecm.rolvlm:m!o'' c "!4-=mbro:. 
importadores em de.:Jr.nvolvim:mto" .são aqu~les o.:slln quall!ico.C:o.~ 
no Anexo III. 

CAP !TU!. O III 
A ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DO AÇUCA?., 

SEUS ~IE:IfllROS E C.\TEGORII\S 

Artigo 3 
Continuação, sede e estrutura da. Orga.nlzaçã{t 

Internacional rlo Açúcar 
I. A Organização In!ornaclonol do Açítcnr, c.l!ab~lrclda p•lo 

Acordo Intornnclonnl do Açúcar de It:GS c mJntlcln pelo Acot·~o In
ternacional do Açúcar de 1973, continuará em existência a !lm de 
cxecutn.r o presente Acordo e superintender seu !unclonamento, 
com os Membros, poderes e !unções estipulados neste Acordo. 

2. A Organlznção tem sede em Londres, u. menos que o Con
oclho dccldn cm contrário por voto especial. 

3. A Organização exercerá sull.'l !unções por ln termédlo do 
Cot1Selho Internnclonal do Açucar, de seu Comitê Executivo, de seu 
Dlretor-Executivo e de seus !unclonórtos, bem como do Fundo de 
Finnncinmcnto de Estoques e outros órcfi.os previstos neste Acordo. 

Artigo 4 

ntembros da Orcanlznçii.o 

I. Cada Pm'te Contratante constituirá um único Membro da 
Organlznçüo, salvo disposição cm contrtlrlo dos partlgra!os 2 ou 3 
deste artigo. 

:.!. :t) Se uma Parte contratante fizc!· notlficar;ão nos termos 
do subparUgrufo 1 (O.t do artl~o 77, dcclarr.ndo que este Acordo se 
apllcarU a um ou mais territórios cm d~scnvolvim!!nto qut~ dele 
desejam participar, poderá ocorrer, com o consentimento c o.pro
vação expressos dos interessados: 

I!J seja a participação conjunta. daqu~ln P:~.rte Contratante e 
daqueles territórios; 

rllt wju, caso aquela Pal'te Contratante houver feito notifica
ção nos ~crmo.'i do pani.gmt'o 3 do art1:4o 77, a partic.lpação S.r;!pa
rndn.- indlvidunJ., coletiva ou cm grupos - dos territorios que iso
ladamente deveriam constituir um Mcmbr:> exportador e a partici
pação ..:eparada dos territórios que isol:~damcntc deveriam consti
tuir um Membro importador. 

bl Se uma Parte Contratante fizer noti!lcaçfio nos termos do 
subparitgrnfo I lbl e paragrafo 3 do artigo 77, havera participação 
separada de conformidade com o dL•posto no subparágrafo (a) !li) 
deste pará.grafo. 

3. Não .será Membro drt Orgn.niznç:io a Parte Contratante 
que, havendo feito a notificação previsto. no subparãgra.fo 1 (b) do 
artigo 77, não retirar tal notlllcaçiio. 

Artigo 5 

Privilê~:ios e imunidades 

I. A Organização possui personalidade jurídico.. Ela c dotada, 
em cspcclul, da capacidade d::: firmar contratos, de adquirir e alie
nar bens móvel.s, e de demandar em juizo. 

2. O status, os privilégios c as imunidades do. Organização no 
território do Reino Unido continuarão sendo regidos pelo Acordo de 
Sede celebrado em Londres, a 20 d~ maio de l!HlD, ·~ntre o Governo 
do Reino Unido do. Grã-Bretal'ha c Irlnndo. do No:te e a Organl
zução Internacional do AçUcar. 

3. Se a sede do. Organização for transferida pra.:-a um país 
Membro do. Organização, tal Membro dcvcrli ns.'lm que possível, 
celebrar um acordo com a Orga· .•• zo.ção, ~ 3er aprovado pelo Con
selho, com respeito uo status, prlv!lé~lo.~ e Imnnldad~s t!a Or:;t~.nl
znção, de seu Diretor-Executivo, de s~u::; funcionários e perlí:O!i. 
r...em corno dos :-epre'.l'cr.tnnt:::3 do!l !\~emt-!·~,s dur::mt~ .sul p::!rma
nêncla naquele p:~.is com a fin:::.!ld::r.de de exercerem su:ts l'unçõ~s. 

4. A menos que sejam postas em execuçüo outras m:.:didns 
fiscais nos termos do acordo previsto no plll'ágra!o 3 deste artigo, 
c até que se celebre tul acordo, o no :o Membm o.nfltriiio devera: 

a) conceder isenção fiscal sobre a remu!'l~r~c5.o pag;:. p.;!!J. Or
ganlz::r.ção a S.:!US funclon:irios, conquanto tal Js:mç:io n.1~ der:::. ne
cessariamente estender-se aos naclonnl.3 do pais :~.nfi·~rlüo; c 

bl conceder Isenção fiscal sobre os haveres, o. receita e outros 
l>ens dl Organização. 

5. Caso a sede da Organização deva ser transferido. pata um 
Plls que niio seja Membro da Organização, o Conselho, antes da 
trD.;nsferência, deverá obter uma garnntla. por escrito do Qo\'2r!ln 
desse pais no sentido de que: 

a) colebrlll'á com a Organização, nsslm que pos.Sl~el, um acor
do nos termos daquele previsto no parâgrato S des~e artitc-ü; e, 

bl até que se celebre tal acordo, concederá ll.'l Isenções previs
tas no pnrágr:t.fo 4 deste artigo. 

6. O Conselho, antes de efetulll' a transferência da sede, es
forçar-se-li plll'a concluir o acordo descrito no parágro.to 3 ueste 
artigo com o Governo do pais para o qual será transiertda a sede 
da Org!llllzaçilo. 

Artigo 6 

Mudança de catecorla 

Um Membro pode PllSSar de uma categoria para a outra se
gundo os termos e condições que o Conselho estipule cm consulta 
com o Membro interessado. No callo em qu-e um l~~embro lmullrt:..
dor passar plll'a a categoria de Membro exportador, o corioolho, 
por voto especial, determinará Igualmente a tonelagem bitstca de 
exportação ou o direito de exportação desse M2mbro, o qual seri. 
con~1dcrado como cstwldo relacionado no Anexo 1 ou no l"..ncxo II, 
conforme apropriado. 

CAPITULO IV 

O CO~!SELIIO !STERN.\CWNA!.. DO AÇúC,\U 

Artigo 7 
Composição do Conselho lnternnclonal do AriÍC'I''' 

I. A nutorldndc suprema da Orgnnlzaçúo é o Conselho Intcr
nnclonal do Açúcar, que é composto por todos os Membros cta Or
gnniznçüo. 
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:;, Cada Mr.mbm :-;CI'Ú rcpre~:cntndo pm um rcpre~entnntc t!, 

:-.t• a.'>·l:n o rlP•l•jnr, por um on mnl~ sllplcnt.r .... Todo i'.1rmhrn pode 
irtn:llnwntr clr~ir.nm mn ou m:1is n·~·-:css~ll'C!> do rqm).:>r.nlnnü.· otl 
lie sew; st!plcntcs. 

Artigo 8 

Poderes e funçties do Con~~lho 

1. o Conselho exercer:\ todos os poderes c dcfcmpcnh'\r::i., 
cu JH'OVldcnclnrú que .:~cjnm dcscmpcnhndns, todas n.s ftmçi:rs 
nccc:-;.~:lrlns no cumprimento dns disposições expressas dc::tc 
Acordo. 

2. o Conselho, por voto especial, ado tará ru; normr.s c os 
rcgulnmcntos necessário.:; no cumprimento das dl.sposlçãcs clcstc 
Acordo c com o mesmo compntivcls, Inclusive os rc~lmc~to,:; ia
tcrr.os para o Conselho, seus Comitês c o Fundo, bem cor;1o os 
r .:;;<llam.:n to::; financeiros c de pessoal dn Organização, O Conse
lho. cm .::cu regimento, pode estabelecer um procedimento que 
lhe pC!'mlta, sem se reunir, decidir sobre questões cspccírlcns. 

3. O Conselho manterá cm arquivo a documentação n•1Ce.'i
sãrta ao desempenho das funções que lhe ntrlbul este Acordo c 
qualquer outra documentação que considere convenien~e. 

4. o Conselho publlcaró. um relatório anual c qunlsqnl!r ou
tras informações que julgue nproprlndn.s. 

Artlr,o D 

Presi1icnte e Vice-Prcsidente elo Conselho 

1. Para. cada. ano-quota, o Conselho elegerá dentre as dele
~.\LiJf!S um Presidente c um Vlce-Prcsldcnte, que não serão remu-
iterndos pela Organização. . 

2. o Presidcntc•c o Vice-Prcsidentc serão eleitos, um dent;·c 
;·:s <lclcgnçõt:s dos Membros Importadores c o outro dentre as dc
lcg:açõr;; dos Membros exportadores. Como regra geral, cm cndn 
t~.no-quotn cada um desses cargos alternar-se-U entre as duns 
ca~cg,orias de Membros; Isso não Impede, contudo, que o Con5C· 
lho. em clrcunstfmr.las excepcionais, reeleja, por voto cspecbl, o 
Fl'csld.::ntc, o Vice-Presldcnte ou ambos. Em ca.so de reeleição do 
titular de um desses cargos, continuará a aplicar-se a regra enun
ciada na primeiro !rase deste parágrafo. 

3. Na nusl:ncln temporária tanto do Presidente quanto do 
Vlce-Prcsidcnte. ou na ausência permanente de um ou de nmbos, 
o Conselho pode eleger dentre as delegações novos titulare.; parn 
esses cargos, em caráter temporário ou permanente, conforme 
o:tproprlndo, levando cm conta o princípio de representação al
ternada constante do parágrafo 2 deste artlgo, 

4. Nem o Presidente nem qualquer outra pcsson. no exerci
elo da presldcncla ter:\ direito n voto, Poderá, entretanto, desig
nar outra pessoa para exercer o direito de voto do Membro que 
rcprrscnta. 

Artigo 10 

Se~siies llo Conselho 

1. Como regra geral, o Conselho realizará umn sessão ordl
n:\rln cm cada semrst.re do ano-quota. 

2. Além das reuniões qm: pode eretuar por força das outrns 
clrcunstánclas especltlcamente previstas neste Acordo, a Conselho 
reunir-se-à cm sessfto c.<::peclal quando as.3lm o decidir ou a' pe
dido: 

a 1 de cinco Membros quaisquer; 

h 1 de Membros que dlsponlmm pelo menos de 250 votas; 

c 1 do Comitê Executivo; ou 

dl do Comitê de Revisão de Preços. 
3, .As r.c.~lsões .c:crãa convocadas com uma nntcccdêncla de 

r. r lo mr nos 30 cllns, cxccto cm casos de urgência, quando a con
vocnçüo scrú fclb com umn nntcccdl•ncia de pelo menos 10 dins, 
ou qunndo ns disposições deste Acordo cstlpulnrcm prnzo dl!c
rcnte, 

4, ,\s .::cssõcs tcrlto lugar na sede da Orgnniznçüo, salvo dc
clsüo ..:-m contnülo do Con.sclho por voto especial. Se algum Mem
bro convldnr o Conselho n rcunlr-.c;c forn da sede, c o Conselho 
concordm cm fazê-lo, o Membro cm questão arcnrá com os cnsLon 
ndlclonnl.•; dni decorrcnlcs. 

Al'tl~o 11 

Votos 

.luuhndt•I 1J711 

., Nrnhum Membro clispor:l de mnls de 300 voto:-; ou ele mc-
nns de 5 ·mtos. 

3. Núo hnverú voLo3 fraclonárlos. 

4, O total de 1. 000 votos dos Membros exportadores será 
dl:tribnído entre eles proporcionalmente n média ponderada dos 
f;c:;nlntc'i ú1.torcs: 

u 1 suns tonclar;cns básicas de cxportaçfLD ou 
t!lrcltos de C'xportnçilo, conforme apropriado 50 por cento 

h 1 sun.s exportações líquidas totnl.s 

ti 1 para o merendo livre 

ll!J sob arranjos preferenciais 

c 1 5Un produção totol 

18 por cento 

7 por cento 

25 por cento 

As cifras n serem cmprcgnclns para. os fins das alíneas (b) c 
fel acima Sl.'l'flo, com t•cspclto a cndn fntor, as médias dos dois 
m lhorc.s dentre o.; três nnos precedentes para os quais se dis
ponha de t~ls clfrns. 

5. Os votos dos Membros lmporto.dorcs serão dlstrlbuidos 
entre eles proporcionalmente às suas hnportnçõcs líquidas ~o 
merendo llvre c sob nrrnnjos especlnis, calculados scporndnmente 
de acordo com a seguinte lórrnula: 

a) 900 votos .serão distribuídos com base na proporção que n. 
média anual das importações liquidas do mercado livre de cada 
Membro Importador nos quatro anos precedentes, desprezado o 
ano de menores importações, guardar com relação no total dessas 
médias de importação do mercado Uvre de todos os Membros 1m
portadores; 

b) 100 votos serão distribuídos com base na proporção que ns 
importações de· cndn Membro importador sob arranjos cspcclals 
no ano precEdente guardarem com relação ao total dns importa .. 
çücs sob arranjos especiais de todos os Membros importadores no 
ano precedente. 

G. Os votos serão dlstrlbuidos no inicio de cnda nno-quotn 
de conformidade com o disposto neste artigo, permanecendo tnl 
distribuição em vigor durante todo o ano-quota, exceto nos casos 
previstos no parágrnfo 7 deste artigo. 

7. Sempre que ocorrer modltlcaçõ.o no número de Membros 
da Orginnlznção, no composição tcrrltorlnl de um Membro ou na 
composição do merendo Jlvre, ou quando os direitos de voto de 
um Membro forem suspensos ou restabelecidos consoante qual
quer disposição deste Acordo, o Conselho procederá à redls~rl
bulçii.o do total de votos no âmbito do categoria ou entegorln.s de 
Membros a!ctndns, com base nas fórmulas constantes deste artigo, 

Artigo 12 

Procedimento ele votação no Conselho 

1. Cada Membro disporá dos votos a que tem direito nos 
termos do nrtigo 11, não podendo dlvldl-los. 

2, Mediante ln!ormnção por escrito no Presidente, todo Mem
bro exportador pode autorizar outro Membro exportador, e todo 
Membro importador pode nutorlznr outro Membro importador, n 
representar seus Interesses e exercer seu direito de voto em qual
quer reunião ou reuniões do Conselho, Uma cópia de tais autori
zações será exnmlnndn pelo Comitê de Crcdenclnis que possn ter 
sido cstnbeltcldo segundo o regimento interno do Conselho. 

3, Um Membro autorizado n expressar os votos de que dis
ponho outro Membro nos termos do nrtlgo 11 exercerá o direito 
de voto segundo n nutorizaçüo recebida e de conformidade com o 
purtlgm!o 2 deste nrtlgo, 

Artigo 13 

Decisões elo Conselho 

1, Todo..s as decisões c recomendações do Conselho serão 
ndotndn.s por mnlorln dlstrlbuldn simples dos votos, solvo quando 
este Acordo exigir voto especlnl. 

2, No cômputo do número de votos necessários parn n o.do
çúo de qualquer dcci.Júo pelo Conselho, nito serão contados os vo
tos dos Membros que se o.bstlvcrcm. Sempre que um Membro re
corl'f!l' no dl':iposto no pnrúr.rafo 2 do nrtlgo 12 c tiver sêus votos 
expressos numn. reunlúo lia Conselho, tnl Membro, para os fins 
do pm·úg-t·nro 1 deste artig-o, scró. con.sldcrndo como prest"ntc c 
votante. 

1. O.; lllPmbra.;; exportat!OI'CS dlsporüo conjuntnmcntc de 
1 .DUO voto.~ e os Ml'tn1H'Os lmpOI'tndorl'.s cll~;pori10 conjunlluncnte 3 Os Membros compl'Ometemwse n nccltnr como obrlr,ntórlns 
de 1. 000 votos. tecla!, ;Ls cJpcJ:-;ôc•s ndotndas pelo Conselho no:-1 tennos destr Acordo. 
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Ar:i,~o J.l 

Cnnpcl'ac;:in com outras m·~anlza~i1es 

l. O Con:;rlho podNú tomar ns provldénclns que Julgar 
convc.nlc.ntcs parn. consultar ou cooperar com ns Nac;ües Unidas c 
seus on~ao.s, cm geral a UNCTAD, bem como com n Org-ani;:;açüo 
para a Allmcntac;rw c a AG"ricnlturn c outrns agCnclns especial!~ 
zada.s c organizações lntergovcrnnmcntnls que considere apropriaM 
das. 

2. .o ComC'lho, tendo cm vista o papel especial da UNCTAD 
no COlilCrclo lnternncionnl de produtos dr: IJnsc, deverá mnnt(l.r a 
UNCT/1D ;.Hlcqundamentc Informada de suas atlvldadc.~ c proM 
gramas de trabalho. 

3. O conselho pode igualmente tomar as provldCncl:\s que 
jul~ar :lJ1!'(Jpriadas a fim de manter cantata cflcnz com a:; orga~ 
ni::·ac.~úcs lu:crnaclonals rlc produtores, comerciantes c fnbrlcantc•: 
d!~ :l(,!(JC!\1', 

Artigo 15 
1\dmissiio de ohservadore~; 

l. O Conselho pode convidar qualquer Estado não-Membro 
para comparecer a suns reuniões na qualidade de observador. 

::! . O ConEclho pode lg!IO.lrncnte convidar quaisquer das orM 
ganlzaçücs mencionadas no parágrafo 1 do artigo 14 para compa.M 
reccr a sua:; reuniões na quaiJdn.dc de observador. 

Artigo 16 

Quorum 11ara o Conselho 

O !Juorum para qualquer reunião do Conselho consistlrã. na 
presença de mais da metade de todos os Membros exportadores 
e de mc.l.'i da metade de todos os Membros tmportadorr.s, conM 
tanto CiliC o:s Membros ptescntes detenham pelo menos dois terM 
c:os dos votoS' de todos os Membros em suas respectivas catcgoM 
rins. Se não houver quorum no dla marcado para a abertura de 
umn sc:;-;:i,o do con:::clho, ou se. no curso de uma sessão do conM 
-~elt:o, nno houver quol'llm em três reuniões sucessivas, convocar
ro-:i. nova r:.uniüo do Conselho para sete dias mais tarde: nessn. 
oc:~.siüo, c durante o restante dessa sessão, o quorum consistlrã 
nn. prcser,ça de mais da metade cte todos os Membros exportadoM 
rcs c ele maL:; da metade d~ todos os Membros importadore~. con
tilnto qur. O!l Membros presentes detenham mais da metade do.s 
votos de :actos os Membros em .~uns respectivas categorias. A rc
prcscntaçüo nos termos do parágrafo 2 do artigo 12 será considcM 
radn como prc,!:'cnça. 

CAPiTULO V 

O CO~IIT2 EXECUTIVO 

Artigo 17 

Composição do Comitê Executivo 

I. O Comltc Executivo serli constltuido de dez Membros ex
portudcrcs ~ dez Membros importadores, que serão eleitos para 
eodn nnO-•JUOtn de contormldnde com o artigo 18 c podem ser 
:·c·~·:~ttru. 

2. CntiJ Memoro do Comltc Executivo deslgnarli um rcprc
sentnnte e podca\ designar um ou mais suplentes e assessores. 

3. O Com; tê Exec~tlvo ~Icgerú. um Presidente para cada ano
quota. O Preslcentc nao tcru direito de voto e pode ser reeleito. 

·1. O Comitê Executivo rcunir-se-ã na sede da Organização, 
"'l mcn.os que dccldn. em contrário. Se algum Membro convidar o 
Comitt' E:._i!cuti\'o a re~nJr .. sJ fora dn Sede da Organização e o 
~on:tltê E:r.·~cut.ivo concordar em fazê-Ia, o Membro em questãO nr
cnl'a com o; custos ndlclonats dni decorrentes. 

Artigo 18 

Eleição do Comitê Executivo 

I. Os membros exportadores e Importadores do Comlt6 Exe
cu~lvo scrflo eleitos em SLSSõ.o do Conselho pelos Membros expor
tadores c importadores da Orgnniznçüo, respectivamente. A cleJ .. 
nua dentro de Cl\da cutegorln obedecerá ao disposto nos pará~ 
~:·afos !! n. 7, inclusive, deste artigo, 

2. Cndn Mrmbro votará por um s6 cn.ndldnto, conterlndoM 
lhe todo~ os \olu:.; de que dispõe nos termos do artigo 11. Um 
M(lmbro pode conferir n outro candidato os votos que estiver nuM 
torl;mdo ;l e.qa·m .. mr nos termos do pnrúr,rnfo 2 do urtigo 1~. 

!! .:"r:".~O rlritmi o.s dez candidatos que receberem o mnlor 
uúmc1·o c!(• vo~~~; todnvln, pnm Jl'l' eleito no primeiro cscrutinlo, 
o candidato lieVl'l'Ú n'ceber pelo menos 00 voto:-;. 

4. Se menos de dez candidatos forem eleitos no primeiro 
csr.:-utinío, proccdcr":-;e-ri. n novos escrutínios dos quais só partl
cip:lrjo os r.·il·mbro . ., que nüo llonvrrcm votado em ncn11um do.s 
can~Jl.;;-~tos ·.:Jeltw. Em cncla novo c;;crutínio, o número minlmo 
de voios cxir;ido para a clcir;üo scrã redu?Jdo sucessivamente de 
cinco nJ~lt'ac!r:!:i, n:t que os dez candidltos tenham sido eleitos. 

5. O r..J(Imbro que nfto houver votado por nenhum dos mem
t:ros e!L~:ro•; poc!c sul:.~eqü"'ntcmcntt' atribuir seus votO.:i n um dc-
1 ('!~. l't:..}Ki t;1 •. ~rJ o dir-poll'.rJ no:; panlgrafos 6 c 7 deste artigo. 

fi. Con:.Id:•r.u··sc-á que n n-.cmbro dispõe dos votos que re
c• bcu ao ,::;(Ir rlePo c do..; voto:; que lhe tenhum .sido posteriormen
te atribuídos, contanto que nenhum membro eleito disponha de 
mal.'i <le JOO vo:o.-.. 

7. Se os voto·j que se considerem por um membro eleito uJ .. 
tmpassarem o llmlt.e de 300, os Membros que nele \'atarem, ou 
lhe ntrlbui.·am :;eus votos, providenciarão entre si para que um 
ou mais retirem os voto~ dados àquele membro e o:; atribl..<am mt 
t~·ansfiram para outro mcmtro eleito, de modo qut.: os votos rc· 
cebldos por nenhum dos membros eleitos e:xceda o 11:-nltc de 300. 

8. Cn!:o um membro do Comitê Executivo tenha seu direi to 
c:~ ·,·ato .su!>pen.~a 1.m virtude de qualquer das disposições pcrtl
ncnl.c; d:!.·tc í.cordo. cad:l. Memr.ro que nele tiver votado ou lhe 
~J·;c:· at~·i:·.uido :Jcus votos de conformidade com o disposto neste 
a!'ti:;o pode, enquanto p::rdurar a referida suspensão, atribuir seus 
votos a qualquer outro m~ n1':ro c~o Comité cm sua c.:~.tcg:oria, re.s
!1;-oltac\o o dl::y.;o3to 1-.~ par:iórJfo õ deste nrtlg:o. 

D. Se um membro do Comitê deixar de ser Membro da Or
ganização, os Membros que nele tiverem votado ou lhe t!·.'cre:11 
atrlbuido seus votos, asstm como os Membros que não vott:.ram 
~m outro membro do Comité c ne:n atribuíram seus votos, cleM 
gerão, na sessão seguinte do Conselho, um Membro para prcenM 
chc!' a -.ag.:t aterta no comitê. Um Membro que tiver votado no 
mcmL.-o que deixou de .ser Membro da Organização. ou que lhe 
~lt:.uvcr :ltrlbuido s:us votos, c que não tenha votado no Mem
t.ro eleito para preencher n vaga aberta no Comitê pode ntrilmlr 
;:eu:; votos a outro membro do Comitê, respeitado o disposto no 
parágrafo 6 deste artigo. 

10, Em clrcunstãncins cspt:clais, e após consultar com o 
membro do Comitê Execu~lvo no qual tiver votado ou no qunl 
houv· r atriht\ic!o seus voto~ de conformidade com o disposto nes
te artigo, um Membro pode retirar seus votos daquele membro 
riurante o restante <ia anoMquota, Tal Membro pode então ntt·i
l.Julr seus voto~ n outro membro do Comitê Executivo cm sua cu
tegorla, mas núo pode retirar S€.us votos desse outro membro até 
o tin;tl do anoM4uo~a. O mctabt·o do Comitê Executivo do qual 
tenham sido retirados os votos permanecer:\ no Comité Executivo 
durante o restante do ano~quota. Qualquer medida tomada de 
conl'ormidade com o dispo.sto neste pnrágrnto vigorará a partir 
do momento em que o Presidente do comitê Executivo dela hou
ver sido i";"l!ormado por escrito. 

Artigo ID 

Deleg-ação de pcde:'cs pelo Conselho" ao 
Comitê Executivo 

I. O Con,elho. por voto especial, pode delegar ao Co:nltc 
Executivo o exercício de qualquer ou de todos .os seus poderes, 
com exccssão dos seguintes: 

aJ localização àn. sede da Organização, nos termos do parõ.
grafo 2 do artigo 3; 

bl decisões sobre a mudança de categoria dos Membros, no• 
tcrmOJ do artigo 6; 

c) designação do Dlrctor-Executlvo, nos termos do parúgra
!o 1 do artigo ~2, c designação do Gerente do Fundo, no.s tcrmo:::o 
do parligrafo 4 éo artigo 50: 

dl aprovação do orçamento administrativo e fixação das con
tribuições, nos termo.s do artigo 24, e aprovação dns contas do 
Func!o, nos termos do pn.ró.grn!o 2 do artigo 50; 

cJ npllcnção do nrtigo 29 n novos arranjos cspccio.is, nru ter
mos do parágrafo 5 dr.quelc artigo; 

f) fixnçüo dns tonelagens bt.slcas de exportação, nos termo~ 
do parúgrnto 2 do artigo 34: 

c> atrlbulçüo ele tonelagens bústcas de cxportnc;üo, no~ ter-
mos do par.\g:1·aJo 4 do artigo 35; 

!11 tt:;:.ç~n dn rp10tn globfll, no~ termos do nrt11~0 -tO: 
11 dlc;:.:,u prnLila nu pal'ÚI~I·afo::! elo urtl~o ·ll: 
il n·Yl!;;-;(1 da:; l!tllil~!~·ú,·~ n'latl\'11:-i no~ cstoqw'•" m:·~~~tmn·o. 

no; tvl"J:tn . .; dn par.rP,:<.lH .; elo nrt!1~0 .JB; 
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lt} ndoçüo do regimento interno do Fundo, nos termos do 
parágrafo 3 do artigo 4ü; 

1] aju~tamento da t~xn de contribuições ao Fundo, ou sus .. 
pens:lo dessas contrlbulçocs, nas te:-mos do pnró.gra.fo 1 do nrtt .. 
go 51; 

m) njustnmcnto da tnxn de empréstimos do Fundo nos ter .. 
mos do parágrafo I do artigo 53; ' 

n) dcc!sõcs relativas à l!Quldaçfio dos haveres do Fundo, no.s 
termos do artigo 54; 

o) ajustamentos dos níveis d'1 preços, nos termos do artigo 62; 

pl dlsp~nsa de obriS"ações, nos termos do artigo 69; 

q l decisüo de lltiglos, nos termos do nrtJgo 70; 

rl suspem·õo cl.os direitos de voto ou de outros direitos de um 
Membro, nos termos do parágrafo 3 do nrtig.a '71; 

-;) nr.e~éc.;, C:n conformidade com o disposto no artigo 76; 

tl ·e::clusiio de um Membro dn. Organização nos termos do 
artigo 80; ' 

ul recomendação de emendas, nos termos do artigo 82; 

vl prcrrogaçf,o ou terminação deste Acordo, nos termos do 
artigo 83. 

2. O Ccnselho pode, n. qualquer momento, revogar quaisquer 
poderes que tenha delegado no Comitê Executivo. 

f~rti:IO 20 

Procedimento de voto e decisões do Comitê Executivo 

L Cada m'Mbr~ do Comitê Executivo disporá dos votos por 
ele recebido nos termos do n:tigo 19, não podendo dividi-los. 

. 2. Toda decisão do Comitê Executivo cxlglrli maioria Igual 
a que seria nccessnrla para ser adotado pelo Conselho. 

3. Todo Membro poderá recorrer ao Conselho, nas condi
ções que o Conselho estipular cm seu regimento interno contra 
qualquer decisão do Comitê Executivo. ' 

Artigo 21 

Quorum para o Comitê Executivo 

O quorum para qunlquer reunião do Comitê Executivo consts .. 
tirá na presença de mais da metade de todos os membros expor
tadores do Comitê c de mn.ls da metade de todos os membros im
portadores do Comitê, contnnt<:l que os membros presentes repre
sentem pelo menos dois terços dos votos de todos os membros do 
Comitê em suas respectha.s categorias. 

CAP!TULO VI 

O DmETOR-EXECOTIVO E O PESSOAL 

IRrtt;;o !!2 

O Dlretor-Executlvo e o pessoal 

I. O Conselho, após consulta no Comitê Executivo, designará 
o Dlretor-Executlvo por voto especlol. As condições de emprego do 
Dlretor-Exeeutlvo serão fixadas pelo conselho à luz das condições 
npllet\vels a funcionários de Igual cntegorla em organizações lnter
governamentals simUares. 

2. O Dlretor-Executlvo é o principal funclonilrlo ndmlnlstra
tlvo dn Organização, sendo responsável pelo cumprimento dns 
funções que lhe competem na ndmlnlstrnção deste Acordo. 

3. O Dlretor-Executlvo nomenró os demais funcionários de 
acordo com ns normas estnbelecldns pelo Conselho. Ao cstnbcleccr 
tnls normns, o Conselho levnrt\ cm conta as regras ap!lct\vels 
n funcionários de orgnnlznçõcs lntc,·govcrna.mentnls slm!lnrcs, 

4. Nem o Dlretor-Executlvo nem nenhum funcionário deve 
ter interesses financeiros na indústria ou no comércio de açúcar. 

5. No exerci elo das funções que lhes con1petem nos termos 
deste Acordo, o Dlretor-Executlvo c os !unclonó.rlos nüo solicita ... 
ríio ou receberão Instruções de nenhum Membro nem de nutorl ... 
cinde estranha O. Organização. Devem abster ... sc de ntos 1ncompa ... 
tlvcls co;n sua condição de funclonúrio lntemnciannls, responsáveis 
unlcnmcntc perante n Orr,nnlznçúo. Os Membros comprometem-se 
a rl'speHnr o caróter excluslvnmeutc lnternnctonnl dns responso.
bllldndt~s do Dlrctor~Exccutivo c dos runclonúrlos, nüo procurando 
lnflucncltí~los no desempenho de tiii!W funções, 

-------------------------
CAPITULO VI! 

FINANÇAS 

Artl~o 23 

Despesas 

1. As despesas das delcgaçõe.o5 ao Conselho, bem como d~ 
representantes no Comitê Executivo ou em quaisquer dos comltcs 
do conselho ou do COlllltC Execut.lvo, corrcrii.o por conta dos Mcm .. 
Lms cm quc·.~~nn. 

2. As rlc:;pesas ncce'lsúrlns il .:tdmini-.trnr,fto deste Acordo, 
cxcctuados os custos de administrnc:ão do Fundo, serão cust!!adas 
mccli~ntc contrib,:i·;ôcs anuais dos Membros, !lxndas de confor
midade com o urtigo 2~. Todavia, se um Membro solicitar scrvlcos 
cspcclnls, o C;:.n3.:olho pode rxl~;ir que tal Membro pague ror e5ses 
serviços. 

3. Sr:rüo nDnticlas conto.s adcquaclns parn n administração 
deste Arorc:o. 

Artl~o 2•1 
Uc!err!inal'flD tio orçamento admlnistrath·o t~ 

fha~ã.o 1b!i rontribuh;õl's 

1. Durante o segundo s:cmes~rc de cada excrcír.io financeiro. 
o Con.sdho n11rovarâ o orç:un~nto ndministr.ttlvo da Orgnnlzn~.ão 
paro. o cxcrciclo f!n:::.ncr.!rr1 sc~uinte e flxn.d a contrlbuir;fto de 
c.1da Mcm~~ro para e:-m~ orçamento. 

2. A contribulçtlo de cada. Membro para o orçamento adml ... 
nl:::t:-~t!\'o de cada cxct·c~cio financeiro ser:\ prop:1rclonal it relação 
que cxl:~t!r, na datn em que for nprJ\'ado o orçamento administra
tivo para aquele e:;:erc:clo fir.nncciro, entre o número de Sl'US 
vot;()s e o total dos votos de todos os Membros. Na fixação das 
contribuições, o nún1cro de vcLo.c; ele cnda Membro ser<\ calculado 
sem tc.rmnr ~::m contn a eventual suspensão dos direitos de voto 
de qualquer Membro e n redistribuição de votos que dela tenha 
resultado. 

3. A contrlbulçiio Inicial de qualquer Membro que entre 
para n Orgnnlznçflo depois de entrada cm vigor deste Acordo seró. 
nxcdn pelo Con.~ci.ho com b::.se no número de votos que lhe forPm 
atribuídos e em função do período re~tnnte do exercício !lna.n
ceiro, bem como para o cxcrcicio !lnnnrelro seguinte se tal Mcm ... 
bro entrnr pr.rn a. Orgn.nizuçào no pcriodo que decorrer ertrt· a 
nprovr.ç: o do orç•~.n:cnto para tal ni~o c o inicio do ano, perm;lnc~ 
cenC.o contuc!o inn!teradns as contribulr,õcs flxndas para os outros 
:Membros, lw fi:-:~:· ~~:; contrlbul~õc.:i de Membros que entrarem pura 
a Ol'Zanl~ação npóR n. apl'O\'ação do orçamento pn.rn dcterminndn 
r.no-quota ou detcrmlnad.?s anos-quotas, os votos de tais Membros 
serão cnlculndas sem tcmr.r em conta n eventual suspensão dos 
direitos Ce voto de qm:.l.1quer Mcmbl'os e n redistribuição de votos 
que dela tC>nhn. resultado. 

4. Se este Jl.cordo c:1 tror cm vigor quando faltarem mrtls 
de alto meses para o início do primeiro exercício flnnncclro com
pleto deste Acordo, o Conselho, cm sua primeira scssi\o, adotnrá 
um orçamento ndmlni3trn.tlvo pnrn o período que se estende ate 
o inicio elo prlm,!irn C>xcrcicio financeiro complet:J. Em qualquer 
outro caso, o primeiro orçamento admlnlstrntlvo cobrirá tanto o 
per!odo !nlcla! quanto o prlmclio exerc!elo financeiro completo. 

5. O Cor. c:(' lho ,ao ado ta r o orçamento pnrn o primeiro nno 
deste Acordo, bem como para o primeiro nno que se seguir à. 
prorrocnçõ.o deste Acordo nos termos do nrtlg:o 83, tomarú as 
medidas que julgar aprop•·lodns pora atenuar os efeitos sobre o 
montante r!o.s .co;,trlbulções que se verlflcnrcm caso, no momcut.o 
cm ql}e sejam .... '\dotnd~s os orc:nmcnto!' para uqnclcs nno.:;, n Org~
nizaçno contar com numero rcdu?.Jdo de Mrmbros, 

Artigo 25 

Pagamento dn"i contrihuic;õe!) 

1. As contribuições p~rn. o orçnmcnto admlnistratl·:o ele cada 
exercício financeiro serão ptlgas cm moeda livremente c:mvcrsível, 
sendJ ~xlgivcis no primeiro Uln tio rcspct:tivo cxcrcicio: n~ coll
tribu!çocs de um Membro com rc;;j)Cito :.o cxcrciclo f!n:mc!'l!·o í•m 
que entre para a OrgnnlzuçoflO scrUo exlg-ivcls na ctatu cm que se 
tornnr Membro. 

~. ~e. pns.~ndos Qll~.t1'o mcsl's dn dnta em QUC' ;ma contribui~ 
c:iio for ex!givC'l nos termos elo p:m\r,~·JJ'o 1 clc:;tc ~~rll!~O. nm :"ricm
bro nf1~ houver pauo intci('t':J.hnL:H.: :ill:t con:.rlbulr:.:w par:1 o orr;:.~ 
mr.nto nclmlnlstmtlvo, o Dlrr~ot·RE>.rcuti\'O :ml!citJ.rú ao ·:-..1t•lllbi'O 
Que cfetue o pag:tmento c!t·:ltro du lnt'IHJJ' r,,,,:~,, po:1sivi!l. ~~t·. n:•-;R 
::adas cloh1 mNa~·; n contar da c!at:-~ da •;ollclt:ui:'to c~·, Dln~Llr·F ·.!'· 
cutlvo, o Membro ni"to llnll\'t·r nlnria j1ilL[Il :'un con!!'!h••lt:ú,,, :,~·.1 .. ; 
dh·elto.s de voto no Con!-:r:lho e nn C·tn:ill· E::t·l~\tt!V•J ~;t·t·;·:r, ~~~ 'PL'I1· 
sos até que a contrlbuh.~flO ,c;l'ja lntt'J~l'alnli'nt.r j1.1~·.a. 
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3. Os Membros cujos d!rcltos de voto tenham sido suspensos 
nos termos do parágrafo 2 deste artigo niio serão privados de 
quaisquer de seus outros direitos ou dispensados de quaisquer das 
obrigações que lhe.'l Impõe este Acordo, a menos que o Conselho 
decida. em contrário por voto especial. Tais Membros continuarão 
responsáveis pelo pagamento de suas contribuições e por quaisquer 
outras obrigações financeiras assumidas nos termos deste Acordo. 

Artigo 26 
Verlticaçiio e publicação das contas 

O mnls cedo possível após o encerramento de cada excrcicio 
flnnncctro, será apresentada no Conselho, para aprovação e publi
cação, a prestação de contas da Organização para aquele exerciclo 
llnnncclro, vcrlllcnda por perito cm contubllldadc Independente 
da Orgar.lzoçüo. 

CAPITULO VIII 

MIBITO DA REGULA~!ENTAÇAO DAS EXPORTAÇõES 
Artigo 27 
Amblto 

• Este Acordo regula o suprimento de açúcar ao mercado livre 
e trata de matérias conexas. Leva em conta os arranjos especiais 
a que se relere o capitulo IX e permite que certas doações de 
açúcar, nos termos do artigo 28, não sejam debitadas às quotas 
em vigor ou aos direitos de exportação. 

Artigo 26 
Doações de açúcar 

1. As doações de açúcar por parte de Membros exportado
res através de programas de assl.'ltêncla das Nações Unidas ou de 
suas agências especializadas não serão debitadas à quota em vigor 
ou ao direito de exportação do Membro doador, salvo decisão em 
contrario do Conselho. 

2. o Conselho estabelecerá as condições segundo as quais 
outras doações de açlico.r por um Membro exportador, além da
quelas leltas nos termos do parágrafo I deste artigo, não serão 
debitadas à quota em vigor ou ao direito de exportação do Mem
bro doador. Essas condições Incluirão, lnter alia, a realização de 
consulta prévia e a adoção de salvaguarda adequadas às corren
tes normais de comércio. O açúcar dando nessas condições não 
gozará da l.'lenção prevista neste parágrafo a menos que seja utl-· 
llzado exclusivamente pura consumo Interno nos pulses recipien
tes. 

3. Todas as doações de açúcar por um Membro exportador 
serão prontamente notificadas ao Conselho pelo Membro doador. 
Sem prejulzo do disposto nos parágrafos I e 2 deste artigo, todo 
Membr~ Que considerar que tais doações estão causando ou amea
çam causar dano a seus interesses pode solicitar que o Conselho 
examine a questão. O Conselho, após tal exame, fará. as recomen
dações que julgar convenientes. 

4. Em seu relatório anual, o conselho lncluirâ um informe 
acerca das doações de açúcar que hajam sido efetuadas. 

CAPITULO IX 

ARRANJOS ESPECIAIS 

Artlb"' 29 
Disposições Gerais 

I. Nenhuma das disposições de outros capitulas deste Acordo 
aletar:l ou restringirá os direitos e obrigações dos Membros sob os 
arranjos especlr.!.s a que se referem os arts. 30, 31, 32 e 33. Os ar
ranjos especiais serão regidos pelas dl.'lposlções daqueles artigos 
observado o disposto nos pnri\gratos 2 a 4 deste artigo, ' 

. 2. Os Membros reconhecem que as tonelagens básicas de ex
portação e os direitos de exportação estabelecidos de conlormldnde 
com os artigos 34 c 35 baseiam-se na continuidade e establlldade 
dos arranjos especiais a que se referem os artigos 30, 31, 32 e 33 
Caso ocorro. modltlcnção no número de membros de um ou mntS 
dos arranjos especlal.'l mencionados naqueles artigos que nlete um 
ou mnls Membros, ou caso ocorra alteração slgnltlcatlvu na posl
c;-fLo de um ou mo.ls Membros que participem de um ou mais desses 
arranjos, o Conselho rcunir-se ... tL para COruildera.r os ajustes com .. 
pcn:mtórlo.s apropriados_ nns tonelagens bl\slças de exportação ou 
nos direitos do cxportaçao lixados de conlorlilldado com os artigos 
34 c 35, de acordo com as seguintes disposições: 

nJ Observado o disposto nos subpnrágrnlos lbl, IC) c ldl deste 
pnrl\grnfo, n.s tonelagens básicas de cxportnçiio do Membro ou 
Membros cm qucstüo serão reduzidas cm volume Idêntico no de 
qunlqucr aumento fou numrntndrLS cm volume idênllco no de qual
quer rcduçf10, on !lxndns em nivcl Jdêntlco no de.o;;sn redução) nos 
dlrcltos nnunls de cxportnçfto sob o m·rnnjo ou nrranjos cspcclnls 

cm cnusn, se, tal como mencionado acima, tais aumentos ou redu
ções resultarem de modl!Jcação no número ou na posição relativa 
dos membros desses arranjos; 

b) Uma vez cletuados os ajustes compensatórios nos termos do 
subparágralo Cal deste parágrafo, o Conselho estipulará Igualmente 
as medidas de transição que se laçam necessárias durante o ano 
cm que tenham ocorrido tais modificações. 

c) quando os ajustes compensatórios previstos nos subpanlgra
tos <a) e (bl deste parágro.to não puderem ser etctuados nas tone
lagens báslcus de exportação estabelecidas de conlormldnde com o 
artigo 34, porque as modificações no número de membros ou na 
poslr.iio de determinados membros nos arranjos especiais acima 
menCionados representam alteração estrutural de monta no mer
cado de açúcar ou modlllcação slgnlllcatlva na posição de um ou 
mais grandes fornecedores sob tais arranjos especiais, o Conselho 
recomendará aos Membros emenda. a este Acordo nos termos do 
disposto no artigo 62 ou a imediata renegociação das tonelagens 
básicas de exportação. Até que as tonelagens básicas de expor
tação sejam alteradas em virtude de tal emenda ou renegociação, 
as alterações nas tonelagens bá.sicas de exportação, ou as novas 
tonelagens básicas de exportação, serão aplicadas em caráter pro
visório; 

d) todo Membro que não se satlsllzer com os resultados da 
renegociação prevista no subparágralo (c) deste parágrafo pode 
retirar-se deste Acordo de conformidade com o disposto no arti
go 79. 

3. Os Membros que participam dos arranjos especiais mencio
nados no artigo 30 providenciarão para que o Conselho seja ln
formado dos pormenores desses arranjos, das quantidades de açú
car a serem Importadas ou exportadas no âmbito de tais arranjos 
em cada ano deste Acordo e de quaisquer alterações na natureza 
desses arranjos, dentro de 30 dias a contar da data em que ocorra 
a alteração. 

4. Os Membros que participam de qualquer arranjo especial 
mencionado neste capítulo conduzirão seu comércio de açúcar no 
âmbito de tais arranjos de forma a não prejudicar os objetlvos des
te Acordo. Nas casos em que os arranjos especiais envolverem reex
portações de açúcar para o mercado livre, os Membros que partici
pam de tais arranJos tomarão as medidas que julgarem apropria
das pnra garantir que, não existindo disposições quantitativas nos 
artlgoc pertinentes deste Acordo com respeito a essas reexporta
ções, qualquer incremento do comércio no âmbito desses arranjos 
que exceder os nlvels registrados anualmente antes d~~o entrada em 
vigor deste Acordo não resultará em aumento das reexportações pa
ra o mercado !lvre. 

5. Por sollcltação dos Membro.s lnteressa~os, o Conselho, por 
voto especial, pode apllcar o disposto neste artigo a arranjos es
peciais estabelecidos após a entrada em vigor deste Acordo. As to
nelagens béslca> de exportação do Membro ou Membros em questão 
serão automaticamente reduzidas em volume Idêntico aos direitos 
anuais de exportação fixados no âmbito do arranjo ou arrartjos es
peciais em apreço. 

Artigo 30 

Expurlações PIU'a a Comunlda4e 
Econômlea Européia 

Não serão debitadas às quotas em vigor ou aos direito de ex
portn~ã~ do• Membros em questão nos termos do Cnpltulo X as 
exportações etetuadD.S para a CEF.: de con!ormtdade com a Conven
ção de Lcmé de 1975, com a decisão do conselho da CEE, de 29 de 
jnn!".o de 1975 rc!atlva à associação de pulses e territórios ultra
marl"os com a CEE, c co:n o Acordo de I~ c•c julho de 1975 entre 
a. CET:: e a. lndla., até os volumes previstos nc~se.:; a.tos e ncordos, 
ou reajnstodo.s segundo o disposto nal}ue!cs ~tos e acordos. 

Artigo 31 
Exportações da Cuba para. pniscs socialistas 

I. Não serão debitadas à quota em visor de Cuba nos termos 
do Capitulo X suas exportr.çõcs para os seguintes pulses soclalls
lo:;: Bulgária, Hungria, Mongólia, Polónia, República Democrática 
Alemo, Romcnlu. Tcheco>'!OI'áquln e União Soviética. 

2. Não serúo deblLudas o quota cm vigor de Cuba nos termos 
do Capitulo X sua< exportações r,arn Albãnln, Iugoslávln Repúbll
ra Populnr dll China, Rcpúbllra Popnlnr Democrática da Coréla c 
Vlctnfl, nto o limite total c:c 650.0CO toneladas cm cada um dos dois 
primeiros nnos-quctn clcstc Acordo. O limite das exportações de 
C1.1ba pnr.:1 tnis pnises que n5.o c;erão debitadas R sun quot.n em vtgor 
no terr.t!lro, quarto c quinto n~1m será dctcrminncto pelo Conselho 
110 'rlmciro trimestre do terceiro nno-rjuotn, à lu:: do desempenho 
das exportnçCe~ r:.o.s do!J primeiros nnos-qnota. A r,unntldade que 
porvrnturn tiver !lido cxr~atndn para nqnele.:; pnisc.•; nos dois pri
meiros nno!H}UOtn ~~clmn do ta•n! ::mm! ~~e 010.000 tonclnC:ns será 
uUII:mda !'lejn pnm cletermlnnr n qunntlr!nd~· Jll'rttnl'ntc para o 
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terceiro, quarto c quinto :mos-quot.n, seja para flxar n tonelagem 
bá.slcn de eKJ)ortnção de Cnbn cm tnlv anos no.s termos do parágrafo 
2 do artigo 34, mns não pnrn ambas llnnUdades. 

Artigo 32 
Condição de l'tlcmbro e exportações 

da União Soviética. 
1. Sem prcjulzo do di.sposto no artig-o 31, ;,cr:ío Icvn.dns cm 

conta. ns lmportar:~ics da Unli'io Sovlêllca dC' tml:t::; :t:> o:lgcns, ccm
ferlnclo-111::' ronseQf:r.Ptí'mt:ntc n condição ele ~.rc:~ibro lmportadur. 

2. Sem prejuízo de sua condlçii.o, tnl corno estabelecido. neste 
artl~o. n Unliio SOvlétlcn compromete-se a limitar sun.s exportações 
totais de açúcar para o merendo llvr'e a 500.000 toneladas cm 
cnda um dos dois primeiros anos-quota deste Acordo, 

3. A quantidade estipulada ;,o parágrafo 2 deste artigo, bem 
corno e as tonelagens nosterlo1mente fl:mda:;, para os anos-quota 
seguintes de conformidade com o parágrafo 6 doste artigo, não 
Incluirão as exportações da União Sovlét!ca para nenhum dos pai
ses relacionados nos pnrágra!os I e 2 do artigo 31. 

4. As exportações da. Unliio Soviética nos tennos deste artigo 
não estarão sujeitas n qualquer redução por torça do dlsposte no 
Capitulo X. 

5. A União Soviética não estará sujeita à Umltação estipulada 
neste artigo durante os perlodos em que, de conformidade com o 
parágrafo 4 do artigo 44, as quotas e outras restrições às exporta
ções estiverem inoperantes. 

6. Ao considerar as tonelagens básicas de exportação para os 
terceiro, quarte e quinto anos-quota, nos termos do parágrafo 2 do 
artigo 34, o Conselho, com a concordância da. União soviética, !l
xará as tene!a.gens para as exportações da União Soviética. naque
les anos. 

Artigo 33 
Condição de Membro e exportações da 

República Democrática Alemã 

I. Ao se ternar Membro Importador, a República Democrática 
Alemf. compromete-se a limitar suas exportações totais de açúc:;r 
para o mercado llvn: a 75.000 tonclJ.das cm cada. um elos do!s pri
meiros anos-quota deste Acordo. 
· 2. As exportações da. República Democrática Alemã nos tcr
'tnos deste artigo não estarão suje!t:~.s n qmdqucr redur;fin por forçn 
do dlsposte no capitulo X. 

1 3. A R,epúbllca Democrática Alemã não estará sujcit• a limi
tação estipulada neste artigo durante os perioclos em que. de con
formidade com o pnr:igrnlo 4 do artigo 44, as quotas e outras res
trições às exportações estiverem Inoperantes. 

4, Ao considerar as tene!agens básicas de exportação paro os 
terceiro, quarto e quinto anos-quota, nos termos do parágrafo 2 
do artigo 34, o Conselho, com a. concordância da República Demo
crática Alemã, lixará as tonelagens para as exportações da Repú
blica Democrática Alemã naqueles anos. 

CAP1'i'ULO X 

REGUL\MENTAÇAO DAS EXPORTAÇõES 

Artigo 34 
Fixação e ajustamento das tonelagens 

básicas de exportação 
1. Os paises exportadores relacionados no Anexo I, ao se 

to:narem Membros, terão dlre!te, em cada um dos dois primeiros 
anos-quota deste Acordo, à.• tonelagens básicas de exportação es
pecificadas no rclerldo anexo, obedecido o disposto no subparágra.lo 
2 (b) e parágrafo 3 do artigo 76. 

2. a) No primeiro trimestre do terceiro ano-quota, serão re
negociadas as tonelagens básicas de exportoção especil!cndas no 
A.llexo I. Nessa renegociação, de,•erão ser levados em conta: 

iii o ovalloção do merendo livre pora o perlodo pertlnent~ e o 
parcela. desse merendo dlsponlvel para os Membros exportodores 
com tonelagens básicas de exportação; 

UI> a.s tonelagens básicas de exportação dos Membros, tal como 
especlllcadas no Anexo I; 

(11!) o desempenho de exportação c o cumprimento dns obri
gações referentes o quotns e esteques, com base em estatlsticns 
que sotisfaçam o Conselho, Para tal llm, os Membros exportado
res em questão comprometem-se a lomecer ao Conselho, oté 15 
de !everelro de !060, cstatisUcas sobre produção, consumo, exporta
ções c Importações no ano-quoto 1070; 

Uv) cnsos em que o Conselho tenho odmltldo, por vote espe
cial, que razões do !orça maior ou outras clrcunstllnclas especiais 
a!etnram o desempenho de exportação ou o cumprimento das obri
gações previstas neste Acordo; 

(v) o papel do açúcar na economia, a dependência com rela
ção no merendo livre e n posição especial dos Membros que sejam 
pequenos pafses cm desenvolvimento c cujns receitas de exportação 
clependam em grnndc mrdlda das exportações de açúcar; 

(Vil projetas de expansão executados por Membros exportado
res em desenvolvimento com tonelagens b:lslcns de exportação in
teriores a 300.000 toneladas ou rclncionados no Anexo II, os quais 
L~mham sida registrados de formo. pormenorizada pelos Membros 
lJ>tcrl!.:>sados junto ao Dlretor-ExccuUvo, quandn da entrada cm 
vig:or deste Acordo, como projetos fl~·mt•s _de arnnd(· tl11J10I't:~ncb pa
rn as economlns dos Membros cm qucstuo; 

(V1li quaisquer outros !ateres pertinentes. 

b) O objetlvo dn renegociação consistirá cm !lxnr novas tone
lagens bó.slcns de exportação nceltt\vcis para os Membros. Uma vez 
concluidn n renegociação, o COnselho pode detcrminnr por voto esM 
peclal, que neste case Incluirá os votes afirmativos de pelo menos 
dois terços dos Membros exportadores presentes e votantes, as no
vas tonelagens básicas de exportação para cada um dos três últi
mos anos-quota. 

c) se o Conselho não houver lixado as novas tonelngcns bást
cns de exportação para determinado llllO-quoto mediante o pro
cesso BStlpulado no subparágrafo (b) deste parágrafo antes do 
término do primeiro trimestre de tal ano, as tonelagens básicas 
de exportação de cada Membro relacionado no Anexo I serão de
terminadas <le acordo com a seguinte fórmula: 

(!) para o terceiro ano-quota, 50 por cente de sua tenelagem 
básica de exportação e 50 por cento da. média. do seu de<empenho 
relativo de exportação em 1976 e 1979; 

Uli para o quarto ano-quota, a média. de seu desempenho re
lativo de exportação em 1976, 1979 e 1960, exc!uldo 0 ano em que 
seu desempenho relativo de exportação tiver sido pior; 

Ull) para o quinto ano-quota, a média de seu desempenho re
lativo de exportação cm 1070, 1960 c 1081, excluído 0 ano cm que 
seu desempenho relativo de exportação tiver sido pior. 

d) O desempenho relativo de exportnçüo para cada nnoMquota 
!'l!gTiiflcn, com rc~pclto n cnda Membro sujeito à fórmul:J. constante 
c'o subpnró.grafo ICl deste parágrafo, suns c~:portnr;ões líquidas p:l
rn o me:cacto 11vrc, menos qualquer quantltlnde que exceda o limite 
de tolcr.:1ncin previsto no pnrágl'nfo 2 do artigo 45 e menos o veM 
b:nc de qur~.lquc: dé!l.:I~ com respeito n .sua.s obl'lgaçõcs dt;; to) tocaM 
~em nos termos do ort!go 4G; divididas pe!o total das exportações 
liquidas n.s.slrn ojustadus, no ano-quota cm apreço, de todos os 
Membros sujeitos à fórmula; e multlpllcndns pelo teta! das tonela
gens básicas de '"'PDrtnção desses Membros, Incluindo quaisquer 
distribuições leltas nos termos do artigo 39 durante o ano-quota 
anterior. Nos casos em que o Conselho, por voto especial, tenha nd
mltldo que .as exportações liquidas de um Membro para o merendo 
livre !oram aletadas por razões de !orça. maior ou outrns circuns
tâncias especiais, as exportações liquidas de tal Membro serão ajus
tadas nn. medida estipulada pelo Conselho. Da mesma forma, nos 
casos em que o Conselho, por razões similares, houver concedido 
dispensa temporária das obrigações de estccagem, tlll dispensa não 
será considerada como déficit. 

e) Um Membro que, em todos os anos-quota anterior'es, houver 
preenchido suo quota em vigor sem Incorrer em nenhuma lnsull
clêncla, quer declarada ou não; que houver Integralmente aceite 
sua porcela dos :nsu!lclênclas porventura redlstrlbuldas até que 
lasse atingindo o nível de sua tonelagem básico de exportaçao; 
que houver exportado para o mercado livre quantidade lguo! a sua 
tonelagem t:islca de exportação em qulllquer ano-quota em que ns 
quotas tenham sido suspensns pelo menos seis meses antes do llm 
desse ano; e que, em nenhum nno-quota, tenha. deixado de cumprir 
suas obrigações de estocagcm não receberá, em conseqüência da 
aplicação do fórmula prevista no subparágrn!o <c> deste parágrafo, 
tonelagem básica de exportação Inferior àquela que teve no ano-
quota lmedlotamente anterior, . 

!) A tonelagem bàslca de exportação atrlbulda o um Membro 
que adira a este Acordo depois do primeiro ano-quota, ou atrlbulda 
a um Membro nos termos do artigo 35, não será reduzida em con
seqüência da aplicação da fórmula previsto no subparágralo (c) 
deste parágrafo, a menos que IIII Membro tenha tido um tonela
gem básico de exportação em todos os anos-quota !\os qullls se bo
sele a parte pertinente da fórmula, 

1:) O seguinte procedimento apllcar-se-á o cada Membro expor
tador em desenvolvimento com uma tonelagem básica de CKportn
ção Inicial de 300,000 teneladns ou menos e com projeto de cxpan
siio já executado que Implique lnvest!mcnte cm desenvolv!mente 
agricola o malar capncldnde do esmagamento dos quais resulto a 
produção do uma quantidade ndlclonnl do açúcar pnrn o mercado 
livre s11perlor n lO, 000 toneladas, desde que CS30 projeto, qunndo da 
entrada cm vigor deste Acordo, haja sido registraria de lorma por-
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menorizada junto no Dlrctor·E~:ccutl\'o como projeto !lrmc de grnn
r!c lmportáncln para n economia do pnls interessado c que esteja 
sujeito a verificação pelo Conselho dentro do prnzo de três meses 
n. contar da data de entrn.dn cm vl~or deste Acordo. A tonelagem 
básica de exportação flxndn nos termos dos subparó.grn!os (c), (1), 
c 1111) deste pnrâgrn!o, c:m!ormc apropriado, será acrescida uma 
qunntldndc cqulvnlcnte n 80 por c!!nto do excedente nãoMcxportávcl 
que porventura resulte de tal projeto no Inicio do ano-quota perti
nente. Entende-se por excedente nfro-cxportó.vel n qunntldndc de 
açúcar mantida cm estoque a 31 de dezembro que exceda as ne
cessidades de consumo Interno, M obrigações de estoca.gem nos 
termos do artigo 46 c os volumes n serem porventura exportados 
sob arranjos especiais, exclusão !elta de quaisquer estoques man
IIC:os em violação do dlspo.sto no artigo 48, excedente esse que não 
poderia ser exportado dentro do5 llmltes Impostos pelas quotas 
cm vigor, contanto r.~uc: 

li) o excedente nüo-cxport>ivel esteja sujeito a vcrlllcaçào de 
acordo com as normas e procedimentos que o Conselho venha a 
f:"stabelcccr; 

t ii) o Membro cm questão haja preenchido todas ns condições 
estipuladas no subparágrafo (C) deste parágrafo; 

fllll o sor,Ja de• tals acréscimos não exceda 200. r. o o toneladas 
cm cada um dos anos-quota 1980, 1981 c 1982. Caso se vcri!lquc 
nlg:um excesso, os acréscimos individuais scrfto revistos e rcaju:>
t:ldos, na medida que se !lzer necessária, pelo Comitê criado nos 
tormoo do paráarnlo I do artigo 30, de eonformldndc com os prln
CJpios e procedimentos constantes daquele artigo e tendo em conta 
quaisquer ntrtbul~ões j:i efotunda5, nos termos do artigo 30, em fn
\'Or do.:; Mcmbms cm questão; 

I lv J o restante dos excedcn!c.!l não~exportó.vels não será. le
vado cm conta nos anos-quota :mbseqüentcs. 

3. Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste artigo, a 
sit~acf:.o d~ Colümbla será tomada em consideração durante as 
ner,oc!:l~õcz n que :::;e refere o parágrafo 2 deste artigo, ocasião cm 
que se deverá. conferir à. Colômbia. uma tonelagem básica de 
cxportar;ão compativel com sua produção e consumo interno. 

Artigo 35 
Disposições relativas a Membros . 

com pequenos direitos de exportação 
1. Todo Membro relacionado no Anexo II terá, em cada ano

quota, um dlrclto de exportação pnrn o mercado livre de 70.000 
tonclndr.s, o qual não estará sujeito a qualquer ajustamento por 
for(a do disposto neste capitulo. 

2. Todo Membro mencionado no parágrafo 1 deste artigo 
informn•n o Conselho, pelo menos 45 dlas antes do Inicio de um 
ano-quota, da! quantidades de açúcar que espera ter disponíveis 
;r. ra export.açao para o merendo livre dentro dos limites de seu 
C:lrclt,o de cxportaÇ.ão no ano-quota em questão. Ademais, esses 
:.!em"'·os notlflcarno o Conselho de qualquer modlflcação nas 
C'jn:mtid:c!es que esperam exporto.r, de contormldnde com o dls
;·osto no artl~o 42. O Mcnlbro que deixar de fazer n notlflcnçiio 
,.revista neste parágrafo terá seus dlreltos de voto suspensos no 
ano .. quota pertinente. 

3.:. Os Mcn:bros mencionados no pará.~rato 1 deste artigo não 
csLuwo sujeitos à obrigação de manter estoque especlnls nos ter
mos do nrtlgo 46. Contudo, terão o dlrelto de manter tnls estoques· 
nte o volume constante do parágrafo 1 daquele artigo e nns con
':i:;ées nll estipuladas. 

. ·1. ~ ~ Ul'!'l Membro mencionado no paró.graro 1 deste artigo 
J ulgnr que, em vista do desenvolvimento de sua produção, deve 
ser autorizado a exportar para o merendo livre mals do que 70.000 
toneladas cm qualquer ano-quota, tnl Membro pode sollcltnr no 
Conselho que lhe ntrlbun uma tonelagem bàslcn de exportação su
I>crlor àquele direito de exportação. Se o Conselho, por voto espe
cial, atender à sollcltnção, atribuindo n esse Membro a tonelagem 
bàslcn de exportação que julr.ue apropriada, considerar-se-ti que 
tnl Membro está relnclonnclo no Ane:<o I, ficando sujeito n todas 
as disposições deste Acordo npllcnvcls nos Membros relacionados 
naquele anexa. 

Artigo 36 
Disposições especinb para o cálculo 

elas exportações Jiquldns 

I. Todas as importações de Hungria, Polõnln, Romênla o 
TchccosiO\'úquln, cxccto aquelas cfetundas nos termos do nrtlgo 31, 
scrúo dC'duzldns dr .. J exportações totni~ desses Membros ao se 
cnlcnlnr suu.!l C'Xportações liquidas para o tncrcado livre. 

2. As Lmnsfcrênclns de n1,~úcnr !elt.ns na (lmblto dn Comnnt .. 
dnde dn A!rlcn Orlcntnl entre (!llalqucr dos Estados que dele 
pnrtlclpnm, ntt'• o limite total de 10.eoo tonelndns, nüo seruo dcbl-

tada:: u !'it:'ll!i direitos de c:,porto.~ão 110 ~tna .. quoLn pertinente: essn 
qunutldadc não e~tnrú sujcltn a nc~hum aju:;tamcnto por for~a do 
dlspo!ito neste capitulo. 

3. O açúcar exportadú para os :.1emhro1 da Comunidade do 
Cartbe que não produzem açúcar fisto é, i\nt:~;ua. Domtnlcn, Ora
nada, Mont/'icrrnt, St~. Lúcln c S. Vlcc:~~el por B:ubndo.>, I3ellzc. 
Jamalc:1, Guiana, St. Kitt:l"Nevis-P.ngu1lla e Tri!!lcln.d c Tobngo 
nfto será debatido a suas quotas em vigor ou dlrE;Itos de exportn
çiio no ano-quota pertinente, contanto que o volume to:..al do açú
car comcrclallzaclo no ta.mbllo de comunidade nfio c:-:ceda 20.000 
toneladas cm nenhum ano-quota. Os Membros cx~c..rtador~s cm 
questão comprometem~se n lnformnr o Conselho. antes do início 
de cndn ano-quota, dns quanUdadcs de açúcar que pretendem 
exportar para os demais membros da Comunidade do Cal'ibe. 

Artigo 37 

Disposições nJativas aos Membro5 exportadores 
em desenvol\'hucnto sem Iitol'aJ 

1. O rr~to de que um dos Membros exportadores em desen
\'úl vlmcnto sem litoral não tenha ut111zado a totalidade de sua 
quotn em vlcor ou direito de exportação, co:1!orme apropriado. 
em um ou mais anos-quota não será ra?.fio !iurlclentc para que se 
considere que tal Membro deixou de cur!!prlr sn.:!.s obrlgaçõc::. no;, 
termos deste Acordo, Incorrendo por Isso no cnncclamcnto dr.: seu 
direito de exportaç:i.o por ocnslão da renegociaçr..o prevista no pa
rágrafo 2 do artigo 34. 

2. Tendo em vista que as exportações de n~úc~r dos países 
t:m desenvolvimento sem lltornl são prejudicnd:J.s c oneradas pelo 
custo ndlcionnl do transporte ntC os portos marítimos, o Conselho 
considerará, em consulta com a UNCT AD, de oue forma os Mem
bros exportadores cm desenvolvimento sem litOrnl podem melhor 
:c beneficiar do fundo especial para os paises em desenvolvi
mento sem litoral crh:.do pela Resolução n.o 3.504 tXXX) da 
A'"cmbléln Geral, de 15 de dezembro de 1975, até o volume maxlmo 
que esses Membros têm o direito de exportar. 

Artigo 38 
Exportações liquidas dos Membros 
Jm)Jortadores em desen,·oivJmento 

Todo Membro Importador cm desenvolvimento pode após a de
vida notlflcnção no Conselho antes do Inicio do ano-quota, exportar 
uçúcm· cm quantidades superiores às que Importe, contanto que, 
~o final do ano-quota pertinente, suas exportações liquidas não 
e:-:cedam 10.000 toneladas. Tal volume não será. consldernllo coma 
um:t tonelagem básica de exportação e não estará sujeito n qunl
qcer ajustamento por força do disposto neste capitulo. Todnvln, 
o Membro em questão deverá obedecer as condições que o Conselho 
venha a estipular com respeito à.s exportações de Membros expor
tadores. 

Artigo 39 
Reserva para contlnrênclas 

I. O Conselho estabelecerá um Comitê Especial encarregado 
t~a Reserva para Contingências (doravante chn:nndo neste artigo 
~e Comitê Especlnll, sob a presidência do Dlretor-Executivo, para 
c:::unlnar as sollcltnções feitas por Membros exportadores em 
desenvolvimento que estejnm enfrentado dlflculdndes devido a 
ptoblemas especlnls e necessitem temporariamente de direitos de 
exportação suplementares a suas respectivas quotas cm vigor ou 
r. I. eltos de exportação nos termos de outras disposições deste Acor
do. O Comitê Especial, a flm de auxlllnr tnls Membros exporta
dores em desenvolvimento, pode dlstrlbulr entre eles um máximo 
' e ~ou. 000 toneladas no prlmelro ano-quota deste Acordo e um 
máximo de 300.000 toneladas em cada um dos anos-quota. sub
seqücntes. 

2. o Comitê Especial sern composto de sels Membros no mn
xlmo. P.o scleclonnr os membros do Comitê, o Conselho deverá 
assegurar-se de que eles niio representam interesses que possam 
ser afetudos pelas decisões sobre dlstrlbulção tomadas de con!or
mldnde com o parágrafo I deste artigo. 

S. Ao efetunr a cllstrlbulção prevista neste artigo, o Comitê 
J!:speclal levara geralmente em contn a situação prevalecente no 
mercac..'.o c procurará. não dcbiUtnr ainda mais um merendo trace, 
mas poderá e!etunr distribuições Independentemente da situação 
(:tn que se encontre o m:crcndo. As decisões do Cornttõ Especial 
serão 1mplcmcntndns pelo Conselho a menos que modlticndns por 
voto cspecJnl. 

4. As dlstrlbulçõcs nos termos deste artigo serão feltns exclu
dvamcnto cm favor de Membros cm desenvolvimento com tone
lagens bú.slcas de exportação ou direitos de exportação, de con
~·ormlllndr. com outras disposições deste Acordo, de 300.000 toneM 
1:-.das 011 menos. 
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~~~~~------------~~~--~~~~~-~~------------------------~ 
~. l\'ls distribuições fcitns de conformidndc com este artigo, 

.it:n;. Gudu prioridade nos pequenos Membros cm desenvolvimento 
cujas re~eltas de exportação dependam fortemente dn exportação 
de açúcar. Igualmente, será dada consideração especial às sollci
v·r:bc:; daqueles Membros cujas ecpnomlas estejam se tornando 
c~ i!.:lccntemcntc dependentes do nçucnr. 

6. Uma vez !eltllS as dlstrlbt:lções nos termos deste artigo, o 
volume restante pode ser dlstrlbuido, segundo os prlnciplos e pro
cedimentos constantes dos parágrafos I e 2 deste artigo, a qual
quer Membro exportndor em desenvolvimento que forneça ao Co
mitê Especial provas de que está enfrentado dificuldades. A ex
pansão projetada da capacidade de p(odução de uma Indústria 
nflo justificará, por si só, uma distribuição nos termos deste pará
grafo. 

7. Qualquer distribuição feita nos termos deste artigo não 
será considerada como um aumento na tonelagem básica de expor
tação do Membro ern questão. A quantidade assim dlstrlbuida tará 
parte da quota em vigor desse Membro, e tal quota não estará su
Jeita a nenhuma redução por !orça do disposto no parágrafo 3 do 
artigo 44 no ano-quota em que tenha havido a distribuição. 

Artigo 46 

Fixação e atribuição da quota global 
I. Antes de 20 de novembro de cada ano-quota, o Conselho 

ndotnrá uma estimativa das necessidades liquidas de Importação 
do merendo livre para o ano-quota seguinte. Ao fazê-lo, o Con
selho levará em conta todos os fatores relevantes que afetam a 
demanda e n oferta de açúcar, inclusive, inter alia., as tendências 
do consumo e ns perspectivas de variação nos estoques, bem como 
os preços correntes e as previsões sobre a tendência dos preços. 

2. O Conselho !!xará a quota global,. que corresponderá à es
timativa feita de conformidade com o disposto no parágrafo 1 
deste artigo, menos a soma de: 

a) o volume das exportações para o merendo livre dos Mem
bros relacionados no Anexo II; 

b) o volume estimado de quaisquer outras exportações para o 
mercado livre permlssivels nos termos deste Acordo, além das 
quotas em vigor; e 

c) o volume estimado dllS exportações de não-Memlros para 
o merendo livre. 

Ao fazê-lo, o Conselho não estará sujeito às limitações cons
tantes do artigo 41. 

3. Se, até 25 de novembro do ano-quota, o Conselho não hou
ver chegado a acordo com respeito à quota global para o ano
quota seguinte, o Dlretor-Exeeutlvo apresentará uma proposta no 
Conselho. O Conselho decidirá sobre a proposta por voto especial. 
Se o Conselho não houver tomado decisão até 1.• de dezembro do 
ano-quota, a quota global para o ano-quota seguinte será lixada 
no nivel dn. quota globn.l cm vigor no.quelu. du.ta, 

4. Quando a quota global for lixada ou subseqüentemente 
ajustada, o Dlretor-Eexecutlvo a distribuirá entre os Membros 
exportadores relacionados no Anexo I proporcionalmente a suas 
tonelagens básicas de exportação, observados os ajustamentos exi
gidos ou permitidos de conformidade com outras disposições deste 
Acordo. 

5. Exceto quando estipulado em contrário nos termos do arti
go 43, quaisquer deduções da quota em vigor de um Membro pre
vistas em outras disposições deste Acordo serão redistrlbuldns, 
proporcionalmente a suas tonelagens básicas de exportação, aos 
outros Membros exportadorea relacionados no Anexo I que estejam 
cm condições de aceitar aumentos em suas quotas em vigor. 

Artigo 41 

Direitos mínimos de exportação 
I. A quota de exportação de qualquer Membro relacionado no 

Anexo I não será Inicialmente lixada nos termos do artigo 40, ou 
subseqUentemente reduzida de conformidade com o artigo 44, em 
nivel Inferior a 05 por cento dn tonelagem básica de exportação 
desse Membro, cxceto segundo o disposto nos parágrafos 2, 4 e 7 
deste artigo, e contanto que ncnhumn. rcduçã.o de quota nos termos 
deste artigo ou do artigo •14 resulte numa quota cm vigor Inferior 
• 70.000 tonclndns. 

2, Se o preço prevnlcccnto pennnncccr nbnlxo de 11 centavos 
por Ubrn durnntr! 75 dia~ consecutivos de merendo nos dois pri
meiros nnos·quotn desta Acm·do, no quotas cm vigor, n menos 
que rJ Consrlho dccldn em contrá.rlo, sorrcrüo umn redução ndt .. 
clonal equl\·ntcnte a 2,5 por cento dns rcspcctivns tonelagens bó.
:-.lcu.s de exnortnçilo dos M'Jmbros lntcrc::~sntlo.s, obedecendo o dls-

posto nos parágrafos 3 c 4 deste artigo e no parágrafo I do 
artigo 42 . 

3. Não obstante o disposto no parágrafo 2 deste artigo, as 
quotas cm vigor dos Membros exportadores relacionados no Anexo 
I cuja média de· exportações liquidas para o merendo livre no pe
ríodo 1074-1976 tenha representado pelo menos 60 por cento de 
sun produção média. nesses anos não serão reduzidas, nos termos 
dos artigos 40 e 44, a nivel Inferior a 85 por cento de suas tone
lagens bá.slcns de exportação, a menos que tais Membros aceitem o. 
.edu(áo adicional prevista no parágrafo 2 deste artigo. 

4. As reduções de quota previstas no parágrafo 2 deste artigo 
que nã.o rorent aceitas pelos Membros mencionados no parágrafo 3 
deste artigo montante Igual ao da redução que tal Membro não 
tadores relacionados no Anexo I, respeitado o disposto no pará
grato 1 do artigo 42, contanto que a redução adicional na quota 
em vl~or de cada um desses Membros não exceda 1 por cento 
ele sua respectiva tonelagem básica de exportação. 

5. Se os oarágrn!os 2 e 4 deste artigo torem aplicados em 
qualquer dos dois Primeiros anos-quota, os Membros mencionado• 
no parágrafo 3 deste artigo que não tenham aceito a redução 
adicional não participarão de qualquer aumento subseqUente de 
quota, nos termos do artigo 43 ou do artigo 44, quer no mesmo 
ano-quota quer posteriormente, até uma quantidade Igual à redu
ção adicional que tais Membros não aceitaram. Nesses aumentos 
de quota, a quantidade em questão será Inicialmente dlstribuldn 
entre os Membros n!etados pelo parágrafo 4 deste artigo; poste
riormente, todos os aumentos das quotas em vigor serão dlstrl
buidos de conformidade com o disposto no parágrafo 4 do nrtl
~ 40. 

6. Ao se calcular o desempenho de exportação p~rn o.s ~lps 
do parágrafo 2 do artigo 34, será deduzido das exportsçoes hqu1dn 
•ntals de cada Membro mencionado no parágrafo 3 deste nrtlgr 
que não tiver aceito a redução adicional nos termos do parágrafo 2 
cleste artigo serão redlstribuldns entre os outros Membros expor
oceltou; e o ·desempenho de exportação de cada um dos demais 
Membros relacionados no Anexo I que tiverem sido n!etados pelo 
parágrafo 4 deste artigo será aumentado de montante Igual ao 
da redução adicional que coube a cada um desses Membros. 

7. As limitações constantes dos parágrafos I, 2 e 3 deste arti
go não se aplicarão quando as deduções nas quotas em vigor para 
determinado ano-quota torem feitas de conformidade com o pará
grato 5 do artigo 45 ou com o parágrafo B do artigo 46. 

Artigo 42 

Notificação sobre quotas não utlllladas 
e medidas conseqüentes 

1. Todo Membro exportador relacionado no Anexo I manterá 
o Conselho ln!ormndo se espera ou não utlll:!nr a totalidade de sua 
quota em vigor e, em caso negativo, que parcela daquela quota 
espera utilizar. Para tal !lm, esses Membros farão pelo menos duns 
notl!lcações no Conselho em cada ano-quota: a primeira, tão cedo 
quanto passivei após a fixação e distribuição da quota global nos 
termos do artigo 40, mas no mais tardar até 15 de maio; e a se
gunda, tão cedo quanto passivei após 15 de mala, mas no mais 
tardar até 30 de setembro. Qualquer dl!erençn entre a quantidade 
notl!lcadn de conformidade com este parágrafo e a quota em 
vigor antes da notificação será considerada como uma lnsutlclên
cla, e a quota em vigor do Membro em questão será reduzida dessa 
quantidade. A quota em vigor de um Membro que tenha sido 
reduzida de conformidade com este parágrafo não sofrerá redu
ção adicionais nos termos dos artigos 40, 41 ou 44 até que a quota 
em vigor dos outros Membros tenha sido reduzida no mesmo nivel 
percentual de suas tonelagens básicas de exportação. 

2. Se um Membro exportador deixar de submeter ao Con
selho até 15 de mala a notificação prevista no parágrafo I deste 
nrtlgo, terá seus direitos de voto suspensos para o restante do 
ano-quota em questão. 

3. Se um Membro exportador deixar de submeter no Conse
lho, entre 15 de maio· e 30 de setembro, a notl!lcnção prevista no 
parágrafo I deste artigo, não terá direito a participar de nenhum 
aumento de quota subseqUente no ano-quota cm questão. 

4. Se, até 30 de setembro, um Membro exportador notificar 
o Conselho, segundo o parágrafo I deste artigo, de que espera 
utilizar quantidade superior àquela de qno haj n notificado •o Con
selho nté 15 de maio, tal Membro terá o direito de exportar a 
diferença entre ns quantidades Indicadas nas duns notificações, 
respeltn~ns ns seguintes disposições: 

n) cnso cssn dltcrcnçn nüo exceda 10.000 tonclndas, o Con
selho m1o tomnr1\ qualquer mcdldn ndtclonnl; 
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b) se essa dlfcrcmça cx:ccd·~r 10.r:no toneladas, a M.::!rllbro cx

!·ortador rcccbcr:i prlorld:~de na l'cdJ:;trlbulc;ü.o dr. quaLqnc1· lnr.!;
flclêncln rcccberú prlorldnde subseqüentemente no ano-quota cm 
questão, até umn quantidade equivalente a tal cxcc!-i:>o; 

c) a quota cm vigor do Membro cm questão para o ano-quota 
J:~·t·tlncntc sl.'rá aumentada a fim de incluir as quantidades mcn
clonr:.dJs no:- subparãgrnfos (:li c (bJ nclmn: 

.lJ se :1üo forem fclt::u; rcdh;trlbulr:ücs lic hlsuficil~·ncin~. n dtfc
;('nc:a entre o cxcr.sso total c 10.000 Lonclndns ecri dchltnda à 
quota. cm vigor do Membro cm qucstúo no ano-quota sc[!ulntc; 

c) qunlquer cxce::so nos tct·mos dcsto rmrúrrr.1 fo n i1o nr:rá con
siderado como cxcc:::so se~undo o sig-nificado constante elo arti
go 4j, 

5. Se n.s cxpm·tnçêcs Hquidns de um Membro e:o.:porLndor para 
o mcrc:ldo avrc dur::.nte cleLermlnndo ano-quota Corem Jnfr.rioi'cs 
á sua r·1:ot::: e.n '!lr,-m· r. 1.0 ele outnbro desse ano-quota, menos 
quaisquer reduções líquidas subscqüentes por !orça do disposto 
no ::.rtlgo 44, a diferença seril, ob.;crvados os pnrâgraCos 6 c 7 
deste artigo, deduzida dn quantldaC~ total de açúcar que, de outr:t 
forma, scrl.a dlsti'lbuida n tnl Mc:nbro no ano-quot::J. !ie~ulntc cm 
conseqüência dos aumentos de quota efctuados nos termos das 
disposiçê:c~ pertinente~ deste Acol'do. 

6, los dcduçõc:: prcvlstns ná parágrafo 5 dc:>tc crtigo serão 
!citas npcn::!.:l na medida cm que n. cllfcrenc:n, tal como calculndn 
nos tcrn~os c.laquclc p::.rágrafo, exceda 10.000 toneladas ou 5 ror 
cento dn. quota cm vigor n 1.0 d(; outubro do Membro cm qur.strw, 
até o !Imite de 30.000 to!1clndas, prevalecendo a cifra maior. 

7. O Conselho pode decidir não aplicar as disposições dos 
prsú~rrafos 2. 3 c 5 rlcste artigo, se c.cCltar n explicação prestado. 
.... ;v .\·!:. rr.~.rc ~ :~1 t;,l:C!..t::io 110 sentido de que não cumpriu suas 
u:=.:·!r,~ç6ca por r.:1zões de força maior ou outras circunstâncias 
especiais, 

B. O Conselho, npós consultar com um Membro exportador, 
pode determinar que tal Mcmhro n:io poderá utillzar, no todo ou 
cm parte, sua quota cm vigor. A determinação assim !cita pelo 
Conselho não 1m11Ucaró nn rcdoçflo do quota cm vigor do Membro 
cm quest5.o, nem o privará do dlrr.ito de preencher sua quota. cm 
período po,terlor do nno-quoto. A dctcrmlnnção pelo Conselho de 
con!ormlC:nde com este pnrãgr:Jfo ni"!O dispensará o Membro cm 
qucst.ão àe snas obrlr.a.çõcs nos termos do parágrafo 1 deste artigo, 
nem o isent:tró. das medidas previstas no.s paró.s-rafo:. 2, 3 e 5 
deste c.rt1go. 

Artigo 43 

Redistribuição elas insuficiCnclas 

1. O Conselho decidirá se os 1nsu!1c1ênc1as declaradas nos 
termos c!o :lrtfr.o 42 devem on núo ser rcdh.trlbuídas. no todo ou 
í'm parte. Jl.o fnzê-lo, o Conselho levnró. cm conta :1. tendência dos 
preços c sua provável evolução. Tódnvla, o menos que o Con
selho decida cm contrário: 

a) nõo haverá redistribuição de lnsutlclêncla enquanto o preço 
prevalecente estiver obnlxo de 12 centavos por llbra; 

b) todas as 1nsut1c1one1as serão dlstrlbuldas enquanto o preço 
prevalecente estiver acima de 12 centavos por libra. 

2 .. A redistribuição das lnsutlclênclns se tará apenas entre 
os Membros exportadores rclnclonados no Anexo I que estiverem 
em condições de aceitar os aumentos conseqüentes em suns quotas 
cm vigor. Tais rcdlstrlbulções, observado o disposto no parágrafo 5 
do artigo 41, nos parágrafos 3 e 4 do nrtlgo 42 c no pnriLgraro 
3 deste artigo, serão !citas dn seguinte forma: 

a) proporcionalmente às tonelagens básicas de exportação de 
todos aqueles Membros nté que suas quotas em vigor atinjam o 
nivel de suas respectivas tonelagens básicas de cxpol·taçüo; 

bl posteriormente, 20 por cento de qualquer lnsutlclêncla o 
ser rcdlstrlbuldn o serão exclusivamente entre os Membros expor
tadores cm desenvolvimento, proporcionalmente a suas tonelagens 
básicas de exportação, c os 80 por cento restantes a todos os Mcm .. 
bros exportadores que participem dn rcdlstrlbulçiio, porporclonal
mentc a suas tonelagens bó.sicas de exportaçf\o; contanto que, 
se as quotas cm vigor foren1 subseqUentemente recluzldns, o dispos .. 
to nos subparágra!os (a) c (b) deste. pará~Jrnro npllcar-se-ú cm 
ordem inversa. 

3. Ao se rcdlstribulrcm ns lnsurtcllmcias, nquelas declnrndnn 
por Membros exportadores cm desenvolvimento com tolennficns 
hó.slcns de cxportnçilo Inferiores n 180.000 tonelndns scrüo lniclnl
rncnte rcdlstrlbuldns, proporclonnlmcntc n suns tonclnt~cns bllsicns 
de cxportnçi1o, entre os outros Memhros dcssn cntcf.{orln auc f'ste-

Jam cm condlcõcs de aceitar aumentos cm suas quotas cm vlq-or. 
As in:mflclênclas que nUa forem absorvidas nessa rcdlstrlbni~iio 
Inicial serão entüo redl::;trlbuidns c!c conrormldacle r.om o parJ.
grnfo 2 deste m·tlgo. 

Artigo 44 
Mecanismos de estabilização dos pre::;or. 

1. o conselho manterá sob exame. a situação do merendo c 
tolno.ri a:; rncdldóls previstas neste c:lplLUio com vista~ " manter 
o J•rcço do mercado livre entre 11 e 21 centavos por libra. 

A. J\lecanismo de quotas 

2. o conselho pode rever o nível d:.t quota global !• qualquer 
momento durn.ntc um ano-quotn e, de toda forma, dever:i. fazê-lo 
em sua primeira sessão ordlnárln de cada ano-quota, podendo 
ajustar tal nível como lhe parecer conveniente. O Conselho nor
malmente agirá antes que sejam aclonadas as med!das autom:í
tlcns previstas nos parágrafos 3 e 4 deste artlrto e pode, se assim 
julgar apropriado, dispor sobre n implcmcntnção zrndual das me
didas estipuladas no parágrafo 3. O Conselho pode Igualmente re
ver c, se assim o decidir, ajustar o nível d:~. quota r.tlobal scmnrc 
que houver alteração no número de Membros exportadores da 
Organização. 

3. A menos que o Conselho decida de outra maneira, ap11-
car-sc-ão as seguintes disposições: 

a) quando o preço prevalecente, tendo estado cm níveis mais 
elevados, 

(1J cair abaixo de 13 centavos por llbra, a quota global será 
reduzida de 5 por cento; 

1111 cair abaixo de 12 centavos por llbra, a quota global será 
reduzida de 5 por cento; 

llill cair abaixo de 11,50 centavos por llbra, a quota global 
será reduzida de 5 por cento; 

b) quando o preço prevalecente, tendo estado em nivcls mais 
baixos, 

111 elevar-se nclma de 13 centavos por 11bra, a quota global 
será aumentada de 5 por cento; 

111) elevar-se acima de 14 centavos por llbro, a quota global 
será aumentada de 5 por cento; 

(iii) elevar-se aclmo. de 14,50 centavos por libra., a quota. glo
bal será aumentada de 5 por cento; 

cl sem prcjulzo do disposto no subpar:igrato <ai deste pa
rógraro, quando o preço prevalecente estiver abaixo de 11 cen
tavos por llbra, as quotas em vigor dos Membros exportadores 
relacionados no Anexo I serão llmitado.s a seus respectivos di
reitos mínimos de exportação nos termos do art. 41. 

4. Ficaró. a critério do Conselho suspender ns quotn.s c ou
tra.s Umltações às exportações, nos termos de qualquer disposição 
deste Acordo, sempre que o preço prevalecente e~tlver entre 11 
e 15 centavos por libra., mas todas essas restrições set·ão imedia
tamente suspensas tão logo o preço prevalecente se eleve acima 
de 15 centavos por llbra, Inversamente, sempre que o preço pre
valecente estiver abaixo de 15 centavos por libra, tlcnrá a crité
rio do Conselho !lxar o nível de preço no qual a.s quotas c outras 
Umltações ils exportações serão estabelecidas ou restabelecidas, 
mas todas aquelas restrições serão aplicadas se o preço prevale
cente cair abaixo de 14 centavos por llbra. 

5. Sem prcjulzo do disposto nos pnrãgraros 2 e 3 deste ar
tigo, mio se fará nenhum ajustamento no nlvel da quota global 
pnra determinado ano-quotn nos últimos 45 dias desse ano-quota. 

6. O Dlrctor-Exccutivo not1C1cará todos os Membros expor
tadores relacionados no Anexo I de suas quotas cm vigor c de 
quaisquer modl!lcnçõcs que nclruJ se processem de contormldadc 
com este capitulo. 

B. Liberação dos estoques especiais 
7. A menos que o Conselho decida de outrn mnnelrn, apllcnr

llC-iio ns seguintes disposições: 
n) se, tendo cstndo abaixo deste nivcl, o preço prevalecente 

clcvm·-sc ncimn de 19 centavos por libra, os Membros exportado
res que mu.ntcnhnm estoques nos tcm1os do art. ·16 tomarão di:i
ponivcls, })Um. pronta venda c embarque imediato para o mer
endo llvre, os estoques que mo.ntcnhnm de couformidncle com 
nquelc nrtlco nté um volume equivnlcnte a um terço de suas 
obrlgnçõcs totais, tal como espccl!lcndns no parúgrnto 3 clnquele 
nrtigo; 

h) se o preço prevalecente clcvnr-sc nclnm de 20 centnvos JlOl' 
llbrn, tnls Membros exportadores tornnrüo,tllsponivcls, pnm pron .. 
tn Vl'ncln c embnrque lmccllnto para o mercado livre, o~ estoques 
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rC'Stantcs que mantenham de conformidade com o mtigo •W at.t• 
unt volume que, somado no vol~tmc dos estoques prcylnm.ente 11 .. 
hcrrtclos nos termos do subparngrnfo w l tll•stc p:u·ar.;mto, ~eja 
equivalente a dois terços de suas obrlgaçúc,<; totai.s, tnl como cs
pcclflcnclns no pnrágrafo 3 do artigo ·10: 

c) se o preço prevalecente elevar-se p.clmn de .21 centavos por 
libra, tnls Membros exportadores tornnra.o dlspomvr.J, pam pron
ta venda e embarque imediato para o mercado livre, o restante 
tio.~ estoques que mantcnhnm nesse momento de confot•midncle 
com o disposto no artigo 46, 

a. Aplicar-se·á a prioridade mencionada no parágTafo ~ do 
artigo 60 quando os estoques forem liberados de acareio com o 
p:m\grafo 7 deste artigo. 

n. Quando um Membro exportador que mnntcnh~ cstoqu~s 
nos termos do artigo 46 llbcró.-los de conformidade com o l?:tr~
graro 7 deste artigo, disso notl!lcnr:i. o Conscl11o c fornccct'a cu
pins elos documentos de embnrque que Indiquem os volume!i lihe
ra.dos. 

Artigo 45 
Compromissos com respeito a quotas c direitos de cxportat:ão 

e excessos das cxportaçcies liquidns 

l. Todo Membro exportador relacionado no Anexo I c todo 
ucmbi'O que tenha um direito de exportaçiío p:1ra o mc!·catlo 
'livre nos termos de quaisquer dns dl.sposlçõcs pcrt.lnentes do 
cn.pitulo IX ou do capitulo X adotarúo as medidas nccessârlas 
pa.rn rurnntlr que, u.o final do nno-quotn pertinente, não c:.:cc
derá :.;;m quota cm vigor ou direito de exportação, conforme 
apropriado. Para tnl fln1, nenhum desses Membros cxportadnrrs, 
antes da fixação c dlstrlbulç5.o da quota global para determinado 
m1o-qnota, de conformidade com o artigo 40, comprometer-se-i 
n Vt>nclcr para o merendo livre naquele ano-quota quantidade su
pe-rior n seu direito mínimo de exportnç5.o calculado segundo o 
artigo 41. Além dlsso, esses Membros exportadore~ odotnrüo a:-; 
medidas adiclonnls que o Conselho, por voto especial, posso. esti
pular para garantir o cumprimento eficaz do sistema de quotas. 

2. Qualquer Membro exp,ortador cujas exportações liquidas 
11ara. o mercado livre não excederem suo. quota cm vigor ou di
reito de exportação, ao final do nno-quotn, cm mnl.s de 10.000 
tonclndns ou 5 por cento de sua tonelaRcm báslcn de cxportnçf10, 
prevalecendo a. menor quantidade, não ser:i considerado como 
tendo lntrlnglndo o paragrafo I deste artigo. Do mesmo modo, 
.se um Membro exportador relacionado no Anexo I não puder 
implementar integralmente uma redução de quota. exigida pelos 
mt!gos 40, 41 c 44 porque, à. época. da. reduçtto, aquele I\1embro, 
f!Jnbl:'l'n rc5pclt::mclo sua quota em vigor então ap!lc:ivel, j:.\ hon-· 
·,cr exportado ou vendido nc:úcar para o mcl'cado liVI'C em volum1~ 
~upcrior à sua quota cm vluor apllct..vcl ~pós o. ndur;úo d~ quota, 
e se a rtuotn em vigor de tal Memt.ro ao final do ano-quota per
t!llmte t:unbCm for inferiol' no volu;nc dos comproml::sos prévlcs, 
~ dlfcren~a no flnnl do nno não se1·ó. consldern.da como Intraçúo 
ao parágrafo I deste artigo. 

3. Qualquer excesso dus importações liquida.!: que não ultrn.
pa.."isc os limites dcflulct;.s no panc.grafo 2 deste Ut't!Co .'icrú. debi
tado à quota em vigor ou direito de cxporta~õ.o do ~·tcmiJro em 
questfl.o no ano-quota seguinte. 

4. Qualquer prhne!ro excesso da.s Importações liquldll.l quo 
lll~r:lpnssc os llmit~-~ constantes do parágrafo 2 dcr.tc a::tigo será 
i~ualmente debitado n quota em vigor do Membro em que,tão no 
:1110-quota. segn!nte, sem prejuizo das disposições do artigo 71. 

5. Se um Membro exportador relacionado no Anexo I exce
der SU:\ quota em vigor no tlnnl de um ano-quota pela segunda 
ou mnls ve~c.:;, volume lgunl O. qunntidnde que cxcerlcr o limite 
JJCrt.lnentc: ~"Jtlpulucla no parágrafo 2 deste aL'tlgo .r.cr:'l debitado 
ú qt1ota rm vir;or daquele Membro no ano-quota zc;gulnte. Alér.l 
dls.':o, a meno'i que o Conselho decldn. pJr voto especial estubelc
ccr 1.:ma deduçü.o m<:no!', volume igual Uquele excesso sel':i. dedu
;.;Jr:c J:;. C!U.::ta .::m virtL'l' do 1\"Icml.Jro cm questão no :mo-quc.t~ sc
gul~lle, Qual:.;,uer dedl!~iío nos termos deste pnr:i~rrn.fo .se~n efc
tuo.úa sem prcjuizo do dlspcsto no artigo 71. 

G. Se ns quotas tlcnrcm suspensas durante parte do nno 
:nn.s fol'cm restu~r.lecl:Ia~ ou r.stabclcclda.:i antes da fl11.11 Õl'S5C 
:.1110, c n~ ex;mrtaçúes totais de um Membro exp:Jrtudor, l'elnclo
l1ndo llCl Anur.o I cxccttcrem sua quot:l. cm vl:;or no final dcsne 
ano, a. qtmntld~de a ser dcbltactn n nun quota cm vigor no ano 
:"''J~t:lntc scró o volume do c>:ccsso cnlcnlado. :ncnos: 

n) quulqucr qunnt!dndc exportado durante o pcr!oclo cm que 
ru quotas estiveram suspensas; e 

h) qualquer I]Unntldadc exportada durante o periodo em que 
us quotas estlvermn cm vigor com base cm vendn.s feltns durtmte 
o pcrioc.1o ele sur,pcnsüo dns quotas, contanto que tnl!i cxportn
r:-c'c3 r.c c.fetuem dcnko de 00 dlo..s a contar dn dat:J da. vcndn. 

7. Todo Membro exportador rclnctoriado no Anexo I c todo 
Metnbro com um direito de <!xportn~úo nos tPrrnos de quais{')uer 

cJi;o;po.'iil'•.";~· .. ; Cl!~ c:!PIIUlu J.X ou (JD c~qütnln X nn!!lk.n·a n Cnn.'>l·llw, 
:ntLr·; ri:• 1° Clt' P.IJril ele qualr;uc~t· ano-qnuta, dr• •.a;:,.., c'.'\j)lll't.:lt;ol·:; 
d;[ulc!;:; ,.,t: :.;ua.~ I:XJllil'Lac;ln·::, confcwme õlJWOlll'i:H.!o, no ano-qun:a 
a:tl.c·t·jn,·. clt t'l'l'lll:1 n qul' fi COJI~~Jh·l J'll:-i~a cl'•\('•'nt\n·.1.1' :'L' rw~nn 
~uP:!::ic::1' :•.-. clbpl;~\·;t~e:~ eh par;.·l~;r:llo 1 c!e:·b: ~~l'~1~'.'J. 

C,\P!TULO Xl 

ESTOQUES 

Artigo 1G 
Estoctnt!s c~ttec:i:~is 

1. o:: paisc~; r·:·qJo!·tacim·es rclaeio;a~do,.; no /l.nc::{l 1 tl~ver::~, 
ao !:C t.ornarcm 1\.tcmbro:;, manter c-:;taqncR r.•:pet•Ja!.~ rle couf~Hflll· 
c::·c.ic cr.:·.1 ~-~t; :1-:·t:.:.·j, J1:!l'a :.:s fins do a:·ti~·o H. Q~l!llr,urr i.1t.'m
hro n:Jaehlll\lclo no Anl!:\0 II p:Jclr, ;j'.: d\·;:,u IILtll!'lr:!r u Cun:·t·lil'l 
manter ~tó lO.OCO tonclatln.s c:Jmu L'SIO!Jllt'!'i c;;n.!ci::i.·. c:.:::u l'l:1 
que se npllcnrüo a tal Membro tactos o . ..; dir:..·tt.os e olJrig·o:l;o.Je:i rc~b
tiVO.S ;1~.) cst.oqt.e'i l':~pcclals nos termos rlc·~l.t· Acordo. 

2. Os cstoqu.:s especial:; consh;tlrúo ele :tt:úc:tr ni"to compro
metido pnt·n venda e n~lo lncllli1'ào O'i vç.JnnH.!.'i ele :P:úcnr mnn-
1.Jdn:. pelo.<; Membros uxportadore;, cm que::l."1o :)a:-:1 ll.t•ndc-r ~1 
r.uas ncccs'>idadcs int,:rnO.!'i ou a qual.'iquet· obrl:1nt:ôe;; :"ls:>illlllrl:~·: 
por forc::~. elos arranja.~ especiais nwnr,!on:Hlos nn c:;tpituJr, IX. or:no.; 
Membro~ export:ulorL•;; podem manter 1.1s estnqut·.~ I.':O.Jll'l'i:d.~ •'H\ 
:O:l~tt próprio t.crrit,,rlo ou no território d(' qualquc~r uulro pai.-;, con
tanto que. c:11 amlw::; os ca.so:-;, a·; quol:ltld:ute.i c.slnc;lcl:~:; .Sl',i>llll 
p:~.-...-;ivci~ de vcrlflc:H:üo de conformidadl! cum o nrt!gu ·17. 

3. a) SL'i'Ú de ~.5 ulili1ôe:; ele- tun•·hcla . .; ,, \'ulnlllt! lotai clu~; 
c.stO<Jtll':~ L' . ..;peclnls a .~c·rem mn.ntido."l pt"!th 1-.~l.·:.·.~. l':\jJU!l:Hiurr~:.; re
lacionados no Anexo I, volmnc e:.;sp CJlll', ubl·Ch!ciclo n dlspu:ito ~u 
subp:U'úgrnfo lbt clc.'itc p:uág-rnfo, sero"L cli'itriht!ichl ('lltn: .t~b p:u
scs proporcionallllentc a .:.;;.t~!i re:;pl•cti\';.1, tun •. ·]:lgl'.''i h;.,)iC,t> dt! 
exportaçúo. 

h) Para fins c! a dlstribuh;üo e du aju:-;tanH·llto prc.•Yi'.1 n;; nu;.; 
.subpnrúgra!o.s 1:11 c tcl deste p:tr~t!~rafo, re:-;pe•:l.i\'.l!l!l' .c•. n;·u, 
scrflo levadas clJl cont~1 as primelra.i 70.000 t"Jllt:httl.as d:l tone
lagem bú.~!co.. de cxpol't:H.~ão eh~ um Ml·mbl'o exportador em dv~ 
scnvolvinH•nb cuja tonelnc-cm bú.'ilca dt: export:v.:~t:J n·to I.'XI'l'da 
IFIO.OOO t:mrlad~ts. embora qu:tlqtl1'1' du:;.'ics !~:em'Jn·...; po~~a kr 
:-en volume ele c1:toqurs especiais determinado cm 1unr::"cu da to
talidade de sua tonclngcm búslcn de cxportneúo ...;•_• ll:.Jtiricnr u 
Con'3elho de que nsslm o de.seja dentro de .'iei.s !lll\'i{''i :1 c:llltnr cl:• 
c\ata cm que se torne Membro. Todo !v1enJhro rr·i·Jt'l(lll:tdo JHI 
Anexo II ao qual ,,..c atrlhna, nos tl'mw:. c!n jl<l::~;_!:~.;., i du ;;:·
t.i~;"o 35, uma tonclnr;-em bú~l~a. de c:-.1lortar;üo lnferlot' a lBO,Ill~íl 
toneladns tambem pode tl'r o. volume du seu:; c··,Lortuc.o.; ~ ;prcla::i 
culculndo proporcJOnalmcnte a totalidade ele .sua \.oneluv;cm ba
slca de C>Xport.ac:ão, desde que notifique o COll!ir>lh, de qu::o :u;;:;!m 
o clcseja dentro de seis mc:;cs n ccntnr da dat.n cm qnc lhe tnt· 
atribuida tal tonelagem básica de cxportaçiio. Tal . .., nntlfica~lh~S 
~erüo irrevocàvcls dma.ntc toda. a vlgêncln. deste Acordo. 

c) Se um ou mttls pníscs expol·tadores l'elnclnnnclos nn J\nr
xo I niio se tornarem Membros dentro de seis meses n contar da 
data em que este acordo entrar em vigor, ou sempt•c que hou
ver urna modificação. no número di! Membros exportudot·cs, ns 
obrigações relativas aos estoques csncclnls dos Membros expor· 
taclores relacionados no Anexo I sertio reajustadas propor
cionalmente a suas respectivn.c; tonela~c!l'!i bfu1c;.u; Lle cX~JOl'ta~.~;-;u 
na rncdldn necessó.r1r.:. paro. assegurar 'que o volume total dos es
toques especiais mantidos pelos Membros exportadores rclnclonn.
dos no Anexo I se mantenha ao nível de 2,5 milhóí'.'i de t'lnclado.s, 
contnnto que nenhum Membro seja obrl~aclo a aumentai' o volu· 
me de seus estoques espccln!s cm mnis rle 7r: do níveo! t.ue, ele 
outra forma. mnntcrln. se fossem Membros todos o~ paist!s ex~ 
portadores relnelonados no Anexo I. 

·1. Todo Membro exportadO!' pude vnlunt3rlam~n~."! mantl't' 
nçúcnr cm estoque csp~clal cm volume supcrlol' n .3U:\'; obJ·i~ar~Ü'.!~ 
nos tc1·mos do panígraro 3 deste artigo, c:mta!lto que o Ccn~clhu, 
JlOI' voto L'.'l]JI.!clal, upru~c eS.$:l cstocaccm adicional. Caso o Con· 
sclho haja apt·ovado essa cstocn~cm adicional, todos m: dlrelto."i 
c obrigações relativos aos cstoqr,cs especiais no:; termos clc!-.l.c 
Acot'llo apllcar-se-ãa no Membro em questão com rcstlclto n tnl~ 
estoques adlclonnls. 

!1, Com vistos a assegurar que os estoques cspccl.ll.~ sejam 
ncumulndos tão rapido.mcntc quanto possível, o consPih.t, em 
~;eu regimento ln temo, esLnbelcccrá ns normas relatlvu:-. a acumu
lação lnlclnl, mo.nutençüo. c reposição, npós n Ubci'Uc,:úo fclt.a de 
con!JI'mldade com o paragrafo 7 do artigo oH, dos c·;trHI\If'S cs
]leclnls c cstlpulnró. os proceclimcntos ueces.sUr!os para garantir o 
cmnprlmento cJus obrl;tnGões previsLa.l neste nrtlgu. nu êntcndl
mcnto de que não scnlo acumulados c~ltoqucs c.spcclals enquanto 
cstivm·em suspons~ ll.'i quota~ c outras llmltnçôcs ús exporta
ções. A menos CJUC o Conselho, JlO!' voto cspcelnl. decida de nutra 
mnnclt·~. c rc~tpcltada n nssnlv;1. conatante da primeira fm.'ie des~ 
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te parar~rafo, os estoques espeeinis serão acumulnclos por cada 
Membro Interessado da seguinte fcrmn: 

a) não menos de 40 por cento de suas obrigações totais de 
cstocagcm nos primeiro.'i 12 meses cm que a.s quotas estiverem ctn 
vlr,or apUs a entrada cm vl~or deste Acordo ou n Uberaçfto dos 
estoques especiais de conformidade com o parâgrafo 7 do ar
tigo 4-1; 

h) mio menos de 80 por cento de suas obrlgaçõe;.; totais de 
cstocagem nos primeiros 2·1 meses cm que as quotas estiverem 
cm vJg:or após n entrada cm vigor dcsl.c Acordo ou a llbcru.ção 
dos estoques especiais de conformidade com o paragrafo 7 do 
nrtl go •14; e 

c) o restante de sua.., obrigações totais de cstocag:crn nos pri
meiros 36 meses cm que a.s quotas estiverem em vigor após a en
trada cm vigor deste Acareio ou a. liberação dos estoques cspt!
cJals ele conformidade com o par:lg:rafo 7 do artigo 44. 

G. Se, devido a clrcunst:incins especiais, um Membro expor
tador considerar qur. niio pode acumular durante determinado 
ano-quoLa os estoques especiais de conformidade com o disposto 
no parigrn.fo 5 deste artigo. tal Membro apresen tarâ seus argu
mentos no Conselho, o qual. por voto especial. pode modl!lcar, 
por período especificado, o nível dos estoques especiais a serem 
mantidos pelo Membro cm questão. 

7. Em circunstâncias especiais, o Conselho pode, por voto 
c.'ipccial, autor1znr determl:mdos Membros exportadores a libe
rar umn parcela dos estoques especiais mesmo que não tenham 
oc:orrldo ns situações previstas no parágrafo 7 do artigo 44, Em 
t:ds ca.'ios, o Conselho estlpular:i. os prazos para a reposição desses 
estoques. 

a. Qualquer Membro exportador que deixar de cumprir suas 
obrigações com respeito à acumulação e manutenção dos esto
ques e.<:.:peclals, tal como verlflcndos de conformidade c:~m o ar
tigo 47, tcrâ o montante do déficit com relação a suas obrig:t.çÕC!i 
deduzido de sua. quota em vigor no momento, caso as quotas es
tejam então cm vigor, ou de sua quota cm vigor quando quer 
que as quotns voltem a. vigorar. Se um Membro exportador deixar 
de curnp~·ir suas obrigações uma segunda ou mais vezes, o dobro 
c:o mon~ante do déficit .scr:i. dedü~ido de sua quota cm vigor nesse 
momento, caso as quotas estejam então em vig:or, ou de sua quo .. 
t. em vigor quando quer as quotas voltem a vigorar. Um Membro 
exportador que deixar de cumprir suas obrigações uma scgund~ 
ou mais vezes também teró. seus direitos de voto suspensos ate 
r.ue tenha cumprido suas obrigações e o Conselho haja decidido 
restaurar os direitos de voto desse Membro. 

O. Se, após a liberação total ou parcial dos estoques espe· 
cials de conformidade com o parágrafo 7 do artigo 44, n..-; quotas 
c outras restrições às exportações voltarem a vigorar, o Consdl]O 
pode decidir, por voto especial, que os estoques especiais sento 
repostos de forma diferente dnqueln. estipulada. no po.rái;ru.Io 5 
deste artigo. 

Artigo 47 
Verificação dos estoquCfi 

1. Todo Membro exportador que mantenha estoques especiais 
de conformidade com o artigo 40 fornecerá no Fundo estabelecido 
nos termos do artigo 40 cert!fJcndos expedidos pelo Governo do 
Membro confirmando a existência. dos volumes de açúcar manti
dos segundo o disposto no artigo 40. 

2. Os certificados fornecidos ao Fundo de conformidade eom 
o parágrafo I deste urtigo estarão sujeitos a verltlcnção mediante 
Jnspeçiio ln loco por lnspetores Independentes designados pelo 
Conselho e aprovados pelo Membro exportador· cm questão. O 
CVllsclho estabelecera o programo. de tnspcções, o qual Incluirá 
pelo menos uma lnspeção anual nos 30 dias que antecedem o 
Inicio dn colheita de nçúcnr de cndn Membro exportador que 
tenha apenas uma. colheita anual de açúcar. Para os Membros 
exportadores que têm duns ou mals oolbeltns, tnl Jnspeçüo terá 
lugar nos 30 dlns que antecedem o Inicio de cndn colheita e, no 
caso dos Membros exportadores que têm um ciclo continuo de 
colheita, p'elo menos duas vezes cm cada ano-quota. 

3. O Conselho pode estipular normns ndlclonnls pnra a verl· 
ticaçúo dos estoques especiais. 

Artigo 48 
Estoques m;ixlmos 

1. Todo Membt•o exportador relacionado no Anexo I com
promctc-~e n ajustar sun produçiio de forma que: 

a) os c!:itoC]ues totnls mantidos por esse Membro nclmn dos 
volumes mantidos como estoques CS}'lccials nos termos do artigo 46 
nüo cxccclcrüo, cm tlctcrminndn dntn de cnda ano-quota imcdln
tnmcntc antes do inicio da nova snfrn, data essa a S('r acordnda 
com o Con~rlho, um montante lf..l'ual a ::w por cento de sun procluçüo 
no ano·cnlendúrlo Imedlatnmentc anterior ou de suo. produçüo 

------------------------------------J 
médln nos quatro anos·calcJ1dário precedente:!, prevalecendo a 
clfrn maJor; ou 

b) o volume de açúcar mantido por esse Membro acima dos 
estoques destl.nndos n atender às necessidades de consumo interno 
c das quantidades que mantenha. como estoques especiais nos 
termos do urtigo 46 nüo excederá em determinada data de cnda 
ano·quota Imediatamente antes dÓ Início dn nova satra, dntn essa 
a ser acordada com o Conselho, montante igual a 20 por ccnt(! de 
suas c:,portnçõcs totais no ano.calend~rlo anterl?r ou da mcd~a 
dC' suas exportações totais nos quatro anoo-calcndarlo precedentes, 
prevalecendo n cifra malar. 

2. Todo país exportador relacionado no Anexo I, no se tornar 
MemOro, notifico rã no Conselho qual das alternativas previstas no 
parágrafo 1 deste artigo a ele se aplicará. 

3. A pedido de qualquer desses Membros exportadores, o 
Conselho, tic considerar tal medida justificável por circunstâncias 
especiais, pode autorizar tal Membro a manter estoques em volume 
superior ao montante resultante das disposições do parágrafo 1 
deste artigo. 

4. No curso da renegociação mencionada no parâgrafo 2 do 
artigo 34, o Conselho considerará a Implementação deste artigo e, 
se ncccssãrlo, modlflcar:i. os lhnltes estipulados no parágrafo 1 
deste artigo por voto especial. 

CAPíTULO XII 
FUNDO DE FINANCIA)IENTO DE ESTOQUES 

Artigo 40 
Estabelecimento do Fundo de Financiamento de Estoques 
I. Fica estabelecido um Fundo de Financiamento de Estoques 

com o objctlvo de prestar assistência financeira, nos termos do 
artigo 53, nos Iviembros exportadores que mantenham estoques 
especiais de conformidade com o artigo 4G. 

2. O Fundo c.stará l•JCallzado na sede da Organiznt;ão c, corno 
órgão subsidiário da Orgnnlzac;ão, estnri compreendido no acordo 
sobre a sede mencionado no parágrafo 2 do artigo 5, 

3. O Fundo funcionará de conformidade com este capítulo 
e as normas, regulamentos c dlretrlzes que o Conselho. por voto 
especial, possa adotar com vistas a por P.m pr:i.t1ca as disposições 
deste capitulo. 

4. As disposições deste capitulo entrarão em vigor no pri
meiro dln do primeiro mCs que za seguir ao transcurso do prazo 
de 180 dias a contar da entrada em vigor deste Aeordo. 

5. Sem prejuízo do disposto no artigo 80, e a menos que o 
Conselho decida em eontrárlo por voto especial, todo Membro que 
não houver cumprido as obrigações que lhe competem nos termos 
deste capit11lo terá seus direitos de voto suspensos nté que haja. 
Cllmprtdo suas obrigações. 

Artigo 50 
Administração dc. Fundo 

I. As contos do Fundo serão mantldns à parte das dÕmals 
contas da Organlz~çfio. 

2. Os custos de admln!stracão do i'Undo serão debitados às 
contas do Fundo e serão aprovndos pelo Conselho separadamente 
do orçamento administrativo mencionado no nrtlgo 24, 

3. As disposições do artigo 26 apiJcar·se-ão ii verJrlcaç!\o das 
contas do Fundo, O Conselho ou o Dirctor·Executlvo, caso se jul· 
gue necessário, podem providenciar que se e!ctuem verlrtcações 
mais frcqüentcs dessas contn.s. 

4, O Conselho, tendo consultado o Dlretor-Executl\'0, nomea
rá, por voto especial, o Gerente do Fundo no.s condições que o 
Coll!lelho determinar. O Gerente estará sujeito às disposições dos 
parágrntos 4 e 5 do urtigo 22. Do conformidade com o disposto 
neste capitulo, bem como as normas, rc~ulnmcntos c diretrlzcs 
que o Conselho posso adotnr nos termos do pnrágralo 3 do artl· 
go 4D, o Gerente será responsável pelo ndmlnlstrnçúo do Fundo 
perante o Dlretor-E.,ecutlvo. 

Artigo 51 
Contrlbulc;ões ao Fundo 

1. Rccolhcr-sc-ú no Fundo, nos termos deste artigo, uma. 
contrlbu1çfio com respeito no açúcar do ntercndo livre exportado 
do território aduaneiro de qualquer Membro ou importado no 
território aduaneiro de qualquer Membro. A tnxn de contribuição 
serli de o,:w centavos por llbro. de nçúcnr cru te I 11uel: essa taxa 
~erú ajustada, com rclnçüo no açúcnr branco c refinado, rnedlnnte 
n npllcaçüo do fator ou fatores estipulados no regimento Interno. 
A qualquer tempo depois de 1.0 do janeiro do IU70, o Conselho, 
por vota especial, pode aumentar ou diminuir n tnxn de contrl
butçüo, contanto que o Fundo mantenha sun cnpacldndc de cfc
tuar os par.nmentos cxt~ldos nos termos deste capitulo c q.ue, .~c 
aumentada, tnl tnxn nüo cxcccln 0,33 centavo:-; por llbra: o Con-
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sclho, por voto especial, pode suspender n contribulçüo se esta núo 
mais fôr necessó.rln para gnrnntlr os pagamentos previstos neste 
capitulo. 

2. Obedecido o disposto no parágraro 4 deste artigo, nenhum 
Membro pcrmttlrú n lmportnçúo de açúcar do merendo livre cm 
seu tcrrLtório aduaneiro n menos que tal importação seja acompa
nhada de um ccrtificndo autorizado pelo Conselho comprovando 
que !o! paga no Fundo n contribuição pertinente, 

3. Obedecido o disposto no parágrafo 5 deste artigo, nenhum 
Membro exportador c nenhum Membro Importador com direito de 
cxportnçúo para o merendo livre nos termos do capitulo IX permi
tirá que ~c exporte de seu território aduaneiro açúcar do merendo 
livre que niio se destine comprovndamcnte n ser importado por 
outro Membro n menos que tal exporta~ão seja acompanhada dn 
um certl!icado autorizado pelo Conselho comprovando que lo! 
pngn ao Fundo a contribuição pertinente, 

4. As importações destinadas no consumo interno dos Mem
bros Importadores que pertençam à cntcgorln de pnises de menor 
desenvolvimento relativo, tal como definido pelas Nações Unidas, 
não estarão sujeitas ao png:n.mento dn contribuição, contanto que 
tais Membros apliquem o procedimento de certificação previsto 
no pnr:í.grnfo 2 deste artigo na forma que se estipule no regimento 
interno. 

5. O Conselho, em seu regimento interno, estabelecerá normas 
para a expedição de certi!icados de contribuição padronizados, 
bem como para o recolhimento dns contribuições pertinentes atra
vés de n~entes autorizados. Tais normas assegurarão igualmente 
quero. contribuição não seja paga duas vezes com relnçã.o à. mesma 
quantidade de açúcar. Esesns norma. levarão em conta as práti
cas comerciais no 1ntercli.mblo de açúcar, e serão concebidas de 
fonna a. não criar obstáculos no movimento de o.çúcar, no mesmo 
tempo am que assegurem a integridade do sistema de contribui
ções. Conterão Igualmente disposições relativas à exportação ou 
importação de açúcar do merendo llvre através de pui.<es de trân
sito, quer tal açúcar seja neles re!lnndo ou não, 

6. As contribuições serão pagas em moeda livremente conver
slvel e estarão Isentos de restrições em matéria de divisas. 

Artigo 52 
Recursos adicionais do Fundo 

1. O Conselho pode aceitar, de qualquer fonte, contribuições 
voluntárias incondicionais ao Fundo. 

2. A fim de proporcionar ao Fundo recursos transitórios que 
lhe permitam cobrir discrepâncias de curto prazo entre receitas e 
pagamentos, o Conselho, por voto especial, pode decidir contratar 
empréstimos junto a fontes privadas, governos ou Instituições fi
nanceiras internacionais, mns nenhum Membro será responsável 
por essas oJ?rlgnções da Organização. 

3. O Conselho, por voto especial, pode adotar as medidas 
apropriadas n. tlm de proteger e, se possivcl, numento.r os recursos 
do Fundo que excedam temporariamente os montantes exigidos nos 
termos deste capitulo, contanto que se tomem todas as providim
ci.ls cabíveis com vistas a evitar o risco de perda de recursos c as
segurar liquidez suficiente para os fins deste capítulo. 

Artigo 53 
Concessão de empréstimos pelo Fundo 

1. Respeitado o disposto neste capitulo, o Fundo conceder!\, 
a todo Membro exportador que mantenha estoques especiai.< de 
conformidade com o artigo 46, empréstimos sem juros em montante 
equivalente a 1,50 centavos por libra e por ano com relação aos 
estoques assim mantidos nos termos das obrigações mlnlmas Im
postas no pari\grnto 5 daquele artigo, Se o Fundo dispuser de re
servas financeiras suficientes, o Conselho pode Igualmente, por 
voto especial, autorizar o Fundo n concedllr empréstimos com rela
ção n estoques especinis que os Membros mo.ntenham ncima do.s 
obrigações mlnlmns estipuladas no parilgrato 5 do artigo 46, pri
meiramente dentro do limite das obrigações totais impostas pelo 
parágrafo 3 daquele artigo e, em segundo lugar, do conformidade 
com o parágrafo 4 daquele artigo, Quando os estoques torem man
tidos por pcrlodo Interior a um ano, o montante do empréstimo 
será proporcional à. !ração do ano cm que se mnntlvercm tais es
toques. Os empréstimos do Fundo serão efctundos trimestralmente, 
a partir do primeiro trimestre que se seguir à entrada em vigor 
deste capitulo e, cnso ns reservas rtnanceirns do Fundo assim o 
pcrmitlrem, apllcnr-se-ilo retrontivnment.c com respeito nos esto
ques especiais que tenham sido constttuldos de conformidade com 
o nrtlgo 46 antes da entrada cm vi~or deste cnp!tulo. Tnls emprés
timos serüo utilizados pelos Membro.s cxportndorc.s interessados com 
o propósito exclusivo de nuxlllá-los no custeio dns despesas tn
corrlcJns com n mnnutcnçilo de estoques nos termos do artigo <10. 

----------------------------------J 
O Conselho por voto cspcclnl, pode o.justo.r o montante dos cm
préstimos, tCvando cm conta ns llmitnções Impostas no parágrafo 1 
do artigo 51. 

2. Não se concederão empréstimos do Fundo n. nenhum Mem
bro exportador a menos que tal Membro forneça no Fundo um 
certtri_cado, expedido por seu Governo, qua comprove a existência 
do nr;ucnr ncumulndo de conrormidndc com o pnrãgrnfo 5 do nrtlgo 
46, e concorde com a verificação de to.ls estoques de conformidade 
com o artigo 47. 

3, Os Membros exportadores reembolsarão uo Fundo os mon
tantes de todos os empréstimos Imputáveis no nçúcnr estocado que 
devam tornar disponível parn vcndn, de conformldnde com o pará
grato '! do artigo 44, dentro de 90 dlns n contar da data em que 
tnl nçucnr seja posto a venda. Os Membros exportadores que não 
efctunrem tais reembolsos estarão sujeitos às mesmas disposições 
l\pllcávels nos Membros que núo pngnrem suas contribuições no or
çamento administrativo nos tennos dos parágrafos 2 c 3 do arti
go 25. 

4. Nenhum Membro exportador poderá receber empréstimos 
do ~undo durante o periodo cm que estiver cm falto. com as obri
gaçoes impostas pelo artigo 46, pelo artigo 51 c pelo parágrafo 3 
d""te artigo. 

5. Todos os empréstimos c reembolsos serão cfetundos cm 
moeda livremente conversivel c estarão Isentos de restrições em 
matéria de divisas. 

Artigo 54 
Procedimentos em caso de terminação 

deste Acordo 

I. Terminado este Acordo, a. contribuições mencionadas no 
artigo 51 não mais serão devidas c o Fundo não concederá novos 
empréstimos. As contribuições e!etunda.s antes da terminação des
te Acordo c recebidas depois dessa data serão Incorporadas nos ha
ver"" do Fundo. 

2. Não serão reembolsados os empréstimos a receber conce
didos pelo Fundo que, de conformidade com o artigo 53, não tos
sem exiglveis antes da terminação deste Acordo. 

3. Qualquer divida do Fundo será saldada com seus haveres 
restantes. Se esses haveres torem insuficientes para saldar as di
vidas pendentes, os montantes ndlcionals necessários para saldar 
as dividas do Fundo, exceto'aquela.s excluldas de conformidade com 
o parilgrato 2 do artigo 52, serão atribuídos aos Membros de forma 
proporcional a sua partlclpnção na. soma das importações e ex
portações liquidas totnls efetundns pelos Membros no mercado livre 
durante a vigência deste cnpltulo, a menos que o Conselho decida 
de outra maneira por voto Mpccial. Ta.ls montantes adicionnls se
rão actcscidos às contribuições dos Membros cm questão ao orça
mento administrativo da Organização a que se retere o artigo 24. 

4. Obedecido o disposto no p~rágrafo 5 deste artigo, o Con
selho, por voto especial, decldlró. sobre o destino a ser dado aos 
haveres do Fundo que possam restar após terem sido saldadas todns 
as suas dividas. Tal liquidação pode Incluir a transferência total ou 
parcial desses haveres restantes a um fundo similar estabelecido 
nos termos de um acordo internacional do açúcnr que Suceda n. 
este Acordo. 

5. caso os haveres sejam transferidos conforme o disposto no 
pari\grafo 4 d""te artigo, todo Membro terá direito a receber, dos 
haveres restantes do Fundo após saldadas todas suns dividas, a 
parcelo que corresponda a. suo participação na soma das Importa
ções e exportações I!quldns totais efetuadas pelos Membros no mer
cado livre durante a vigência deste capitulo, menos qualquer r.ton
tantc devido pelo Membro em questão de conformidade com o arti
go 53 antes da terminação deste Acordo; todo Membro que deseje 
recorrer a essa disposição deverá fazer notitlcação nesse sentido no 
Conselho dentro de três meses n contar da data em que o Conse
lho adotar decisão nos termos do parágrafo 4 deste artigo. Da mes
ma formo, qualquer Membro que não se torne Parte do acordo ul
terior mencionado naquele paró.gra!o dentro de seis meses a contar 
da dnta da entrada em vigor de tal acordo tcri\ direito à parcela 
que lhe corresponder nos haveres do Fundo porventura. transferi
dos ao fundo similar a que se retere o pari\grafo 4 desta artigo. 

Artigo 55 
Relação com um Fundo Comum 

Quando for cstnbr.lccido um Fundo Comum no úmbito do Pro
r.rnmn Integrado de Produtos de Bnsc da UNCTAD,_o Conselho po
de examinar as mcdidns que pcrm\tnm à Orgnniznçao beneficiar-se 
nlennmcnte dos arranJos flnnncciros d1Rponivels nos termos desse 
Fundo Comum, rnzenclo n.'l rccomcndnçücs nprDJ1rlndn.<; RDbrc tais 
nwdlclns. 
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CAPíTULO XIII 

OBRIG.'lÇóES E COMPROmSSOS 
ADICIONAIS DOS ME:IfllROS 

Artigo 56 

Compromissos dos !\tembros e e"'-portações 
pelos Membros importadores 

1. Os Membros comprometem-se a adotar as medidas que se 
!lzcrem necesfLrlns pnrn cumprir as obrlgaçõc.s assumidas nos ter
mo.~ deste Acareio c para cooperar plenamente entre si a flm de ga
rantir n con:iccuçiio dos objctlvos deste Acordo. 

2. Os Membros Importadores comprometem-se a garantir que, 
(',\:rcto nos termos do disposto no artigo 38, c com re.spclto ao açú
car cm trúnsito. sun.s expOl'tações totuls de n~úcar não excederão 
m:n."l Importações totais de açúcar no mesmo ano-quota. 

Artigo 57 
Importações procedentes de não .. l\lembros 

1. Sem prcj uízo do disposto nos parágrafos 2 c 3 deste artigo, 
cada Membro, cm cada ano-quota., Umltnrú .suas Importações má
ximas de açúcar procedente dos paiscs não-r-;tembros em conjunto 
às seguintes porcentagens da quantidade media anual que tenha 
Importado ele tais países cm conjunto no quadriénio 1973-1076, des
prezando o ano em que tiverem sido menores as importações pro
cedentes desses países cm conjunto: 

a) 75 por cento, quando o preço prevalecente e.c;Uver acima de 
11 cent.nvos por libra, obedecido o disposto no subpar:\grafo 3 !al 
deste artigo; 

b} 55 por cento, quando o preço prevalecente estiver abaixo de 
11 centavos por libra. 

2, As Jlmitnções constantes do parágrafo I deste artigo não se 
aplicarão tis Importações procedentes de um pais ou território que 
tenha sido Parte do Acordo Internacional do Açúcar de !968, mas 
que não possa ser Parte deste Acordo de conformidade com os arti
gos 72, 73, 74 ou 76. Não obstante, cada Membro limitnrá suas Im
portações de tnts países não-Membros em cada ano-quota a um 
montante Jguul a suas Importações médias anuais procedentes de 
tais nfto-Mcmbros em 1968-1968, 1971-1973 ou 1974-1976, prevale
cendo pnra cada Membro em questão a maior quantidade. se o con
selho determinar que um pais não-Membro ao qual se aplique o 
disposto neste parágrafo está conduzindo seu comércio de açúcar 
de forn1a prejudicial nos objctivos deste ACordo, pode exigir, por 
voto especial, que os Membros interessados limitem suas irnporta
GÕC.s anuais procedentes de tal pais não-Membro à porcentagem 
estipulada no subpnrágrafo I I al deste artigo. 

3. As limitações constantes dos parúgrafo 1 c 2 deste artigo 
niio se apllcnrão: 

a) quando o prece prevalecente estiver acima de 21 centavos 
por libra: n.s limitações estipuladas no subparãgrafo Hal e pa
ragrafo 2 deste artigo serão rcstabt>lecidns quando o preço preva
lecente cair abaixo ele 19 centavos, a menos que o Conselho decida 
de outra maneira; 

bl à lmportaçiio de quantidades previamente adquiridas que 
excedam as limitações pertinentes dos parftgrn.!os 1 e 2 deste artl
A·o, contanto que tn.ls qunnUclndc.s sejam cmbnrcndas dentro de 00 
dia.~ a contar do data cm que tenham sido restabelecidas as Uml
taçucs pertinentes, c contanto ainda que tais quantidades sejam 
notificados ao Diretor-Executivo de conformiddc com o pnr:ísralo 
4 deste artigo. 

4, A!:. compras feitas n não-Membros durante o pcrlodo em 
que nt\0 se aplicarem ns limitações constantes dos pnrligrnfos 1 c 
2 deste artigo, pam embarque após a dntn cm que essns limitações 
tenham sido restabelecidas, serão notificadas pelo Membro Interes
sado no Dlrctor-E>:ccutivo de conformidade com as normns que 
possam ser estabelecidas pelo Conselho. 

, 5. Todo Membro que considerar que, cm determinado ano
quota, não pode cumprir Integralmente suas obrigações nos termos 
c!cstc artigo ou que tnis obrigações prejudicam, ou nmcaçnm prcju
dlcm·, ~en-comércio de rcexportnçt1o ele nçúcnr ou seu comércio de 
c:..:portn~üo de produtos que contenham nçúcnr podcró. .ser dlspcn
~ado das obrlgaçücs impostas pelo pnrúgrafo 1 deste nrtlgo se o 
Consrlho nilslm o decidir por voto especial e nn mcdldn por ele cs· 
liJllllnda. O Conselho, de confot·mttlnclc com o disposto no artigo 
!H1, cleflnlr:i em st'U rc-Alml'nto interno ns clrcunstl'l.nclns c ns con
ctlc:i,Ps t>m qllf' 1 a!.~ Membros Jlodcrüo ser dispensados dns obrlgn
c:la'.'> lmpo:-;tns pr.•lo Jlnl'Ú~t·afo 1 deste artigo, levando em contn so
brl'tmlo os en:->os exct~pr.ionnl.s c urgentes que surjam no curso dos 
Jntl•rcúmblo.s lmbltunis. 

ü. A"' obri~~:l~il~s t•stnb:>h•cld'l.'l nos par;·q~raro.'i ant~rlores de.'i
tt• :utl!~o núo Jll'l'jm\lcarito o cumprhnPnto de quaisquer obriga-

çõc• de cv.rátcr bilateral ou multilateral, que com elao conflltem, 
contraldas por Membros com palscs não-Membros antes da en
trada ·cm vigor deste Acordo, desde que todo Membro que tenha 
t.r.'s obrigações con!lltantes as cumpra de forma a minimizar os 
conflltos com as obrigações c:tabelccldas nos parágrafos anterio
res. Tal Memoro adotar:í, tão cedo quanto poss!vcl, ns medldns 
necessnrtas para. conclllnr .sua.s obrigações com n.s disposições deste 
artigo o Informará pormcnor!zndnmente o Conselho dao obrigações 
contlitnntc.s, bem como das medldns tomadas com vistas a mlnl
mlzar ou eUmino.r o conflito. 

7. O Conselho c:Isporá em seu regimento õnterno sobre a 
notificação, pelos MembNs, das importações que efetuem de não
Membros c .':'Obr~ a apresentar:ão. pelo Diretor-Executivo, de rela
tórios peri.ldicos c de um relatório global apés o término de cada 
o.no-quota., o.s qua.ls indicarão, lnter alia, com respeito. ao periodo 
coberto por cada relatório: 

a) as quantidades de açúcar exportados pelos paises não
Membros, tomados Individualmente, para todos os destinos; e 

bl as quantidadoo Importadas de não-Membros pelos Mem
bros, tomados indivlduolmentc. 

a. a) Se um Membro impv ... 4 ta.r, de conformidade com este 
r.rtigo, uma qunntidnde de nçUca.r superior à que está autorizado a 
importar nos termos deste artigo, tal quantidade será deduzida do 
rolume que tal Hembro c~tnrin a.uto!'izado o. importar de confor
midade com e~te: n.rtigo no ano-quota seguinte, a menos que o 
Conselho decida em contrário. 

b) Quando couber etetuar as deduções de conformidade com o 
subpru·ágrafo lal deste parágrafo, mas tn!s deduções não puderem 
ser integralmente aplicadas porque a quantidade a ser de~uzlda 
excede o direito anual do Membro em questão, o C::mselho aplica
rá o artigo 71. 

9. Todo Membro que considerar que as exportações sub.sidla· 
dns de um país não-Membro 2stão causando ou ameaçam causar 
sérios prejuízos n seus interesses nos termos deste Acordo pode 
submeter a questão ao conselho, que n. examinará à luz de todas 
as circunstãncla.s pertinentes e poderá formular recomendações 
destinadas a limitar os efoltos de tn!s suboidios sobre o Membro 
em questão. 

10. As limitaçoos constantes do pnrágralo 1 de.ste artigo não 
se apliclll'ão às quantidades de açúcar refinado Importadas de um 
não-Membro que, por .sua. vez, importe pelo menos quantidade 
equivalente de nçúcnr cru do mercado livre procedente de Mem
bros. O Conselho esto.beleccrâ normas específico.s com respeito às 
condições .em que se nplicará este paró.graro. 

Artigo 58 
Acesso aos mercados 

Todo Membro Importador desenvolvido compromete-se a ga
rantir acesso o. seu mercado às importações de açúcar pr~c~dcntes 
de r..tembros exportadores e ndotn.rll ns mcdld~ comptLttveis c_om 
sun legislação interna que julgar ad.equndas as suns clrcunstnn
cias particulares n !lm de :u;scgurar tal aces.o a seu merendo. 

Artigo 59 
Cooperação dos importadores na defesa dÓ preço 

Caso o considere conveniente, o Conselho far:í recom~ndaçõe.s 
~co:: Me-mbros que importn.m nçllcnr com respeito nos meios e plD
dos pelos quais pos"nm nux!llnr os Mombros que exportam nçucar 
em ~cus esforços p:~.rn nssegurar qu~ :lS venda.~ sejam ~tetundas a 
preços compatíveis com n.s disposiçoos pertinentes des~e Acordo. 

Artlgo 60 
Garantias com respeito aos suprimentos 

1 os Membros que exportam açúcar cômprom.atem-.se a ofe-
recer' aos Membros que importam uçúcnr, de forma. compo.tlvel 
com seus padrões trndlclonnis de comércio c, se ror.crn Membros 
exportn.dores d·cntro dos limite.c; porventura impostos p:::~r .sun.s quo
t;._, om visor' ou dlroitos de exportação, quando t:Us !Imites estive
rem em vigor, suprimentos de n~úcn.r .suficientes pnra permitir aos 
Membros que Importam açúcar satisfazer suas necessidade.s de Im
portação do mercado livre. 

2. o.s Membros que t·x~ortom açúcar darão sempre priorldu.
dc, cm igunldnde de condlc;oes comcr.ctnl.s, _nos M·embros que 1m
portam açúcar, cm confronto com patsu.s n;.lO·Membros, cm todns 
n.s o!ertnll de venda pnra. o merendo Hvre. 

3. Ne-nhum Membro qut' C'xport.n. a~úca.r vendcrU. nçúcn.r no 
m<'rcndo Uvrc a núo-Mcmbror. ·:>m condl<:or!i comercln1~ mnts fnvo
rt\vclt~ do que nqueln..<> que estnrln. prepnrndo pnm oferecer no mc.'i~ 
mo momL•nto 1\0.'i ~fl'mbros qtw tnw~rt .• un nçúcnr do me~cntlo lln~. 
Je,•nmlo (•m cotün !\.'> Jll'~tlca.Y normn\.'i de r.om:•rclnllmr;ao e os nr
r:-:njos ronwrclnls trndlclonats. 
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4. Nndn. n~stc artigo Impede que um Mcm~ro que exporta 

uçúcur ofcrc1:n concUt:f~.':i comcrcLtls rn:•i--1 fnvon\v.rls n. Membros 
lmportadorc8 cm desenvolvimento. 

CAPITULO XIV 
l'REÇOS 

Artigo 61 
Preço cli:irio e preço prevalecente 

1. Pn.rn. o.~ fins deste Acordo, o preço diário do :1çUcar será: 
a) a média do preço pru-a pronta entrega do contrato n.0 ll 

da Bolsa de Café e Açúcar de Novn Iorque c do preço d!lir!o do 
Contrn.to n,0 2 do. Bolsn de AçUcn.r de Londres, convp.rtido este úl
timo em centavos de dólar dos Estados Unidos por libra FOB e cs
tlvn.do cm porto do Caribe, com bnsc nn tnxn. d·e câmbio apropriado. 
vigente no merendo de Londres n ser c3pecificado. no regimento in
terno, do quo.l const:u-ão igualmente os domllls ratares pertinentes 
que devem ser levndos em conta. no cálculo do preço; ou 

b) o menor dos preços indicados no subparó.gra.!o (a) deste 
parágrafo mais cinco pontos, se a diferença entre esses dois preços 
ror superior a dez pontos. 

2. a) Para os llns deste Acordo, eons!derar-se-á que o preço 
prevalecente em quo.lquer dia de mercado estó. acima cou ablllxol 
de um nivel especítlco se estiver, e permanecer, acima. (ou abaixo) 
do nivel espeel!!cado durante cinco dias consecutivos de mercado. 

b) Considerar-se-i que o preço prevalecente o.stó. acima (ou 
abaixo) de dcterm!nacta c!!rn ató que sejam satisfeitas as condi
ções estipuladas no subparágra!o ia) deste parágrafo para que o 
preço prevo.lecente esteja abaixo C ou acima I da c!!rn deterrnlna.da. 

c) Quando !orem satlsle!tas as condições estipuladas no sob
parágrafo pru-a que uma disposição deste Acordo se torne aplicá
vel, tnl disposição surtira efeito da seguinte lorma: 

C!) •• a. disposição lacultilr no Conselho a adoção de medida 
diferente daquela espec!!lcada na. disposição, no terceiro dia de 
mercado que se seguir àquele em que forem satisfeitas tllls. condi
ções; 

UI) em todos os demo.ls casos, no dia de merca.cto seguinte 
il.quele em que !orem satisfeitas tnls condições. 

3. Cnso um ou outro dos preços mcncionndos no subpnrágra.
lo 1 tal deste artigo não esteja disponlve1 ou não represente o 
preço pelo quo.l o açúcar de 96 graus de polo.rtzação esteja sendo 
vendido no mercado livre, o Conselho, por voto especln!, decidlró. 
sobre a utilização de quo.lsquer outros critários que julgue adequa
dos. Tais critérios serão baseados nas cotações para pronto. entre
ga nas bol!ia.s de o.çúcar reconhecidas, tomando cm conta o volume 
dn.s operações dessus bolsas e n medida cm que .:mos cotações re
fletem os preços internaclono.ls. 

Artigo 62 

Ajustamento dos preços 

1. Em sun. segundo. sessão ordinário. de cndo. o.no-quota., o 
Conselho revisará os preços inscritos neste Acordo. 

2. Ao proceder n essa re\•isúo, o Con:mlho levn.rá .em conto. 
todos os fatores que pos.sn.ril n.fetn.r ~\ consecução dos objetivos 
dc;;te Acm·do. incluJndo, intcr ali:l, os efeitos da intl3çiio ou dn. 
de!lação; variações nas taxas de câmbio; as tendências dos preços, 
do consumo, do. produçfto, do comércio ~ dos estoques de nçúco.r c 
(!e ndoçunt~.s subslltutos; c n. influência., sobre os preços do açú
car, rlc modlflcMõcs nn sltunção cconômlca. ou no nistcmn. monc
tilr!o mundillls. Os dados pertinentes para que se eletue to! rovi
~ão serão proporcionados de conformidndc com o pnrtlgrnro 4 deste 
artigo. 

3. A luz dessa revisão, o Conselho, por voto especial, pode 
cf.ctun.r, nos preços apllcó.vels no ano-quota sc~uinte, os o.justa
me:ntos qu~ julgar necessários pura manter os objetlvos deste Acor
do, contanto que o. diferença entre os preços minlmos c máximo 
continue a ser d.e 10 centavos p~r llbro.. 

4. O Conselho estabelecerá um Comité de Revisão de Pre~os, 
compo.sto de quatro Membros exportadores c quatro Membros im
portadores, sob a presidência do D!retor-Execut!vo. O comitê teró. o 
seguinte mandato: 

a) reunir e n.vnllo.r dndos sobre: 
. (ll prcc;os, consumo, produção, comércio e estoques de nçú.cnr 

·:! rl.e ndoça.nte.:~ substitutos; 
(ltl n. influência de mudnnc;n.'l nn. situuçüo econômicn. c no sis

tema moncU~rlo mundiais wbre os preços do nçúco.r, incluindo o 
ef:!lto do. inflnçüo ou deflnçüo mundlnls c rnod!Ucaçú-cs nus tnxru; 
de cfmtblo; 

OUJ qun.lsquer outros fatores que possn.m nfctnr a. cons-ecução 
dos objet!vos deste Acordo; 

b) nprescnto.r sun.s conclusões no Conselho antes de suo. se~un
dn scssflo ordlnO.rin. de co.do. ano-quota. 

5. Em circunstô.ncio.s excepciono.is resultantes de graves n.bo.
lo.s no. situa.ção cconõmlca ou monetário. tnternnc1onnl, ou qu:tndo 
quer que ocorro. vo.rlo.çõ.o sub.stancln.l no valor do dólar dos Estados 
Unidos, o Comitê de Revisão de Preços reunir-se-li para cxo.mino.r 
a. sltunção. A luz desse cxnmc, o Comitê, se julgar conveniente, pode 
sollcito.r que se convoque uma. sessfro especial do Conselho pn.ro. 
considero.r n.s medidos que porventura devam ser tomados, inclu
sive qualquer ajustamento necessário dos preços. Qualquer decisão 
pelo Conselho no sentido de ajustar os preços de con!orm!dode 
com este pa.rágralo será tomado por voto especto.! e surtirá eleito 
!mediatamente. 

6. As disposições do artigo 82 não se aplicam nos ajustamen
tos de preço e!etuados nos termos deste ru-t!go. 

CAP1TULO XV 

MEDIDAS RELACIONADAS COM A PRODUÇAO E O CONSUMO 

Artigo 63 

Normas traba!blstas 

Os Membros garantirão n manutenção de normas trabo.lh!stas 
ju.stas em suas respectivos indUstrias açucareiros e ,na medido. do 
passivei, estorça.r-sc-ão para melhorar o nivel de vida. dos traba
lhadores agrícolas e industrio.ls nos diversos setores da produção 
açucareira, assim como dos cultivadores de cana e de beterraba.. 

Artigo 64 

Medidas de apoio 

1. Os Membros reconhecem que os subsidias à produção ou à 
comerclllliznção de açúcar que dlreta ou ind!retamente resultem 
em aumento das exportações ou redução do..s importações podem 
compromet.r a consecução dos objetivos des~e Acordo. 

2. &:! qualquer Membro concede ou mantém subsídios desse 
tipo, inclusive quo.lsquer formas de sustentação das rendas ou dos 
preços, deverá, em cndn ano-quota, notificar o Conselho por escrito 
sobr-e a magnitude e natureza. dos subsidio.c:;, assim como sobre as 
circunstâncias que os fazem necessários. A noti!!cação mencionada 
neste parógro!o será leita mediante sollc!tação do Conselho, a. ser 
formulado. pelo menos umo. vez em cada o.no .. quotn., na. forma c 
ocasião estipuladas no regimento Interno do Conselho. 

3. Sempre que um Membro consid,erar que to.ls subsídios cau
sam ou ameaçam causar sérios preJuizos a seus interesses nos ter
mos deste Ac:lrdo, o Membro que concede o subsidio, no ser n.s.slm 
sol!cltado, discutlr!l com o outro ou outros Membros Interessados, 
ou com o Cons,elho, a poss!b!l1dade de limitar to.! subsidio. Caso o 
a&unto sej:t. submetido ao Coru;elho, este poderá exnmlnú.-lo com 
os Membros interessados -e rnzer ns recomcndncões que considern.r 
nproprindns, levando -cm conb as clrcunstlincius particulares do 
Membro que concede os subsidias. 

Artigo 65 

1\ledJdas destinadas a. estimular o consumo 

1. Cndn Membro adotnrá as medidas que julgar convenien
tes po.rn. estimular o consumo de o.çúcnr c remover qunisquer obs
táculos que restrinjam o aumento do consumo de açúcar, levo.ndo 
em conto. os efeitos sobre o consumo de nçú.co..r de to.ri!n.s o.dun.nel
ras, Impostos Internos, gravames !!senis c controles quantitativos 
ou de outro. natureza, bem como os demn.ls ratares pcrt1nente.s pa.ro. 
nvollar o situação. 

2. Onda Membro Informará periodicamente o Conselho das 
1nedidas que tomar de conformidade com o parágrafo 1 deste arti
go, b::Jm como de seus efeitos. 

3. O Conselho estabelecerá um Comitê de Consumo de Açú
cnr composto de Membros exportadores c importadores. 

4. O Comitê exam!nnr!l, lnter n!!n., as seguintes questões: 
• 

al os efeitos :~obre o consumo de nçúcnr do uso de qua.lsquer 
suc::Jdàncos, Inclusive os o.doçnntes nnturn.18 c sintéticos: 

b) o trntllmcnto !isca! dado ao acúcnr. comparado àquele Que 
IIC dé noH dcmniH ndoçnnte~ ou ilti rnutórius-primuH cmprcgndclH na 
fabricnçfto desses ndoçnntcs: 

c) os efeitos .'!Obl'l! o consumo de nçú.car, nos diferentes pn.i
~c.'i, (!) do re~1mc flscnl c de mcdldo..'l rcstrltlvns, (11) dn.s condi
ções económtcal! e, em ptlrtlcular, dn..'l dlficuldndes de bnlnnço de 
pa1~nmentos e l111 l dll.''i condlçí'Y.!s cllmátlcn.'l c tlr. ontru. 1mturezn: 
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d) melas de promover o consumo, sobretudo nos pafse.s em que 
o consumo per capita é ba.ixo: 

c) meios de coopero.r com os orgo.nismo.'l lnteresso.do~ no. ex
pansão do consumo de açúcn.r e produtos nl1mentlclos correln.tos; 

f) p-esqulsn de novos usos po.rn o açúcar, seus subpratlutoo e n.s 
plnnbas de que é cxtra!do; e submetmá seus relatórios no Conselho. 

CAPíTULO XVI 
INFORMAÇõES, ESTUDOS E REVISAO ANUAL 

Artigo 66 

Inionnações e estudos 

1. A Organização atuará como centro para. n colcta c publi
cação de: 

a) ln!ormações estatístico.s sobre a produção, os preços, as 
exportações e importações, o consumo e os estoques de açúcar 
no mundo; e 

b) na medida em que considere apropriado, informações téc
nicos sobre o cultivo e o processamento de beterraba e de cnna
dc-açúcnr, bem como sobre a ut111zaç5.o do açúcar. 

2. Os Membros compromentem-se a tornar dlsponivels e a 
fornecer, dentro dos prazos que possnm ser estipulados no regi
mento interno, todos os dados estatísticos e as infonnações que, 
segundo tal regimento, sejam necessárias para que a Organização 
desempenhe suas funções nos termos deste Acordo. Caso neccssó.
rlo, a Organização utlllzará as ln!ormações pertinentes que possa 
obter de outras fontes. 

3. A infOrmação a .ser fornecida pelos Membros nos termos 
do parágrafo 2 deste artigo lnclulrá, se o Conselho assim o solici
tar, relatórios estatlstlcos àcerca da produção, consumo, estoque 
e preços do açúcar, bem como àcerca. dos impostos incidentes .so
bre o açúcar. Os Membros !orneceriio as informações sollcitndas 
de forma tão pormenorizada quanto posslvel. A Organização não 
publicará Informação que posso servir para ldentfllcar as opera
ções de pessoas ou empresas que produzam, processen.t ou comer
cializem nçúcar. 

4. Se um Membro, dentro de prazo razoável, não fornecer 
ou tiver dl!lculdade em fornecer os dados estati.stlcos e outras 
ln!onnações necessárias para o funcionamento adequado da Orga
nização, o Conselho pode exfgfr que esse Membro explique as 
razões de tal rato. Caso tique comprovada a necessidade de assis
tência técnica, o Conselho pode tomar as medidas apropriadas. 

5. Em ocasiões adequadas, mas pelo menos duas vezes ao 
ano, a Organização publlcará estimativas da produção e do con
sumo de açúcar no ano-quota em curso. 

6. Na medida em que considere necessário, a Organização 
pode promover ou realizar estudos sobre a economln da produção 
e distribuição de açúcar, incluindo tendêncin.s e projeções; o 
Impacto das medidas governamentais adotadas nos palaes expor
tadores e Importadores sobre a produção e ,o consumo de açúcar; 
as oportunJl!ades de expansão do consumo de açúcar para usos 
tradlclonals e posslvels novos usos; e os efeitos da Implementa
ção deste Acordo sobre os exportador•• e Importadores de açú
car, Inclusive sobre suas relnções de troca. Na promoção de tnfs 
estudos e pesquisas, n Orgnnlzação pode cooperar com organismos 
Internacionais e instituições de pe'!Qulsa. 

Artigo 67 
Informações sobre exportações, Importações o etitoqu .. 

!, o Conselho, em seu reglmento Interno, estabelecerá as 
condições segundo as quais o Dlretor-Executlvo deve manter regis
tro: 

a) da quota global e dns quotas em vlgor, bem como de qunis
quer alternções nas mesmas no curso de um ano-quota· 

b) das exportações dos Membros exportndoros debltávels a suas 
quotas cm vigor ou direitos de exportação, bem como dns Importa
ções de tais Membros; 

c). das Importações e exportações dos Membros Importadores, 
2. O regimento ln terno disporá também sobre a prestação 

periódica das informações a que se reterem os subpnró.grnfos 1 
(b) e (c) deste artigo, assim como sobre a publlcaçüo dessas lnfor .. 
mnçõcs pela Organlznçúo, juntamente com os dcmnls dndos que o 
Conselho possa estlpulnr. 

3. O Conselho pode, n qunlqucr momento, adotnr medidas 
para determinar ns quantidades de açúcar cJ\-portn.dns ou impor
tadas por MeJt,bros c por nilo-Membros. Tnls medidas podem In
cluir a cxpcdlçllo ele ccrtiflcndos de origem c outros documentos 
de exportn~üo. 

4. Cada Membro exportador que mantenha estoques espe
ciais de conformidade com o artigo 46 deverá. Informar o D!retor
Exccutlvo dns quantidades de açúcar mantlda.s como estoques 
cspeclnls a !,0 de janeiro, 1.0 de abrll, I. o de julho· c .1.0 de outubro 
em ·cada ano-quota, no mais tardar dentro de 30 dias a contar 
desta data. 

Artigo 68 
Revisão anual 

1. O Con:mlho, na medida do passivei em cada ano-quota, 
procederá a uma revlsüo da operação deste Acordo à luz dos ob
jetlvos enunciados no artigo I e dos efeitos deste Acordo sobre o 
mcr~ndo e as economias dos diferentes países, particularmente 
as aos países cm desenvolvimento, no nno-quotn precedente. O 
Conselho, após tal revisão, formulará recomendações aos Mem
bros com respeito aos melas de aperfeiçoar a implementação deste 
Acordo. 

2. O relatório acerca de cada revisão anual será. publicado da 
forma e dn maneira que o Conselho estlpular. 

CAPíTULO XVII 

DISPENSA DE OBRIGAÇõES 

Artlgo 60 
Dispensa de obrigações 

1. Quando c!rcunstânclns excepcionais ou situações de emer
gê'ncln ou de !orça maior não previstas expressamente neste 
Acordo o fizerem necessário, o Con.selho, por voto especial, pode 
dispensar um Membro de qualquer obrigação Imposta por este 
Acordo caso aceite W3 expllenções prestadas por essse Membro 
no sentido de que o cumprimento de tal obrigação prejudica-o 
seriamente ou lhe impõe um õnus não equitativo. 

2. O Conselho, ao conceder dispensa a um Membro nos ter
mos do paró.gra!o 1 deste artlgo, determinará explicitamente os 
termos, condições e prazos em que tal Membro é dispensado da. 
obrigação, Indicando as razões pelas quais a dispensa !ol conce
dida. 

3. A existência em um pais Membro durante um ou mais 
anos, de açúcar exportável em volume superior às quantidades 
totais que tal Membro teria permissão de exportar de conforml
dnde com o disposto nos capitulas IX e X deste Acordo, depois de 
hnver atendido às necessidades do consumo Interno e às obriga
ções de estocagem, não constituirá, por sl, só, justltlcatlvn para 
solicitar no Conselho uma dispensa de obrigações. No caso dos 
Membros exportadores relacionados no Anexo I, ns autorizaçõeS 
adlclona!s de exportação porventura concedidas nos termos deste 
artigo farão parte da quota em vigor do Membro Interessado, 
mas não estarão sujeitas n quaisquer ajustamentos sub.!eqüentes 
por força do disposto no capitulo X. As autorizações adlclonals 
de exportação concedidas de conformidade com este artfgo não 
serão levadas em conta no cômputo do desempenho de exporta
ção para os fins do subparágrafo 2 lc) do artigo 34, 

CAPíTULO XVW 

LITIGIOS E RECLAA!AÇõES 

Artigo 70 
IJtir!os 

!. Qualquer Utlgfo relativo à Interpretação ou apllcnção 'deste 
Acordo que não .seja resolvido entre os Membros interessados será 
submetido, por solicitação de qualquer dlllj partes no lltlglo, à 
decisão do Conselho. 

2. Caso um Utlglo seja submetido no Conselho nos termos 
do pnrágra!o I deste artigo, uma malorla de Membros, dispondo 
de pelo menos 11m terço do total de votos, pode solicitar que o 
Conselho, após examinar o assunto e untes de tomnr uma decisão, 
ouça n opinião do uma comissão consultiva, constltulda de con!or
m1dnde com o disposto no parágrafo 3 deste artlgo, sobre n ques
tão cm lltlgfo. 

3. n) A menos que o Conselho dccidn de outro modo por 
voto especial, o. comlssõ.o será composta de clm~o pessoas, assim 
sclcclonndns: 

(!) duas pessoas dc:~lgnndns pelos Membros exportadores, das 
qunts umn com grande cxper!Jnctn no nssunto objcto do Htiglo c 
n outra com renome c cxperWncla juridlcos: 

(JJ) duns pessons com idêntica~ qunllficuçõcs dcslgnadns pelos 
Membros importadores; c 
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(1111 um Presidente cscolhldo por unnnlmldndc pelas quatro 
p~ssons desl~nndns de conformidade com os Incisos (1J e (11) nclmn 
ou, cm caso de desacordo, pelo Presidente do Conselho. 

bl Poderio ser designados pnr integrar n comissão consultiva 
cldndfios de países Membros c nüo-Membros, 

c> As pe.eso~s dc~Jgnr4dns pnrn Integrar a comissão consultiva 
agirão n titulo pessoal c não receberão instruções de nenhum Go
verno. 

d l As despesas dn comissão consultiva serão custeadas peln. 
Organização. 

4. O parecer fundnmentc.do da comissão consultiva será sub
metido no Conselho, o qual, levando cm conta todas as Informa
ções pertinentes, decidirá sobre o lltiglo por voto cspcclnl. 

Artigo 71 

Medidas a serem tomadas pelo Conselho em caso de reclamações 
ou de não cumprimento de obrigações pelos Membros 

I. Qualquer reclnmnção no sentido de que um Membro dei
xou de cumprir as obrigações que lhe Impõe este Acordo será, n. 
pedido do Membro que formule n reclamação, submetida ao Conse
lho, que1 após consultar com os Membros interessados, tomará nma 
dcc!..c;ào sobre o as:mnto. 

2. Todn decisão do Consolho no sentido de que um Membro 
deiY.ou de cumprir ns obrigações que lhe Impõe este Acordo espe
cificará n nnturezn dn lnfração. 

3. Sempre que o Conselho, em conseqüência de uma recla
mação ou de qualquer outra forma, concluir que um Membro In
fringiu o disposto neste Acordo, poderá, por voto cspeclnl c sem 
prcjulzo dos medidas especificamente previstas cm outros nrtlgos 
deste Acordo: 

a) suspender os direitos de voto desse Membro no Conselho c 
no Comitê Executivo; e, se considerar necessário, 

b) suspender outros direitos de tal Membro, Inclusive o de 
ser eleito para exercer funções r.o Conselho ou em qualquer de 
seus comitês, ou o de exercer tais funções, até que haja cum
prido suas obrigações; ou, se n lnfração prejudicar de tormn 
slgnlf!cntlvn n Implementação deste Acordo; 

c) adotar ns medidas previstas no nrtlgo ao. 
CP.P1TULO XIX 

DISPOSIÇ(•ES FINAIS 

Artigo 72 

Assinatura 

Este Acordo estnrá aberto nn Sede das Nações Unldns, de 28 
de outubro a 31 de dezembro de 1977, à assinatura de qualquer 
Governo convidado n participar dn Conterêncln dns Nnções Uni
das sobre o Açúcnr de 1977. 

Artigo 73 
Ratificação, aceitação e a.provaçiio 

I. Este Acordo estnrá sujeito n rntttlcnção, aceitação ou apro
vação pelos Governos signatários de conformidade com seus res
pectivos procedimentos constitucionais. 

2. Os Instrumentos de ratltlcnçiio, aceltnçiio ou aprovação 
serão depositados junto "" Secretária Geral dos Nnções Unldns 
no mnts tardar nté 31 de dezembro de 1977, O Conselho cstnbcle
cldo nos termos do Acordo lnternnclonnl do Açúcar de 1973, tnl 
como prorrogado, ou o Conselho estabeleeldo nos tennos deste 
Acordo poderá, entretanto, conceder prorrogações deste prnzo nos 
Governos signatários que não tenhnm podido dcposltnr seus lnstru-• 
mentos nté nqucln dntn. 

Artigo 74 
Notificação de apUcação provisória 

I. Todo Governo signatário que tencione ratificar, nceltnr 
ou aprovar este Acordo, ou todo Governo para o qual o Conselho 
haja cstnbelccldo condições de adesão, mns que não tenhn podido 
depositar seu Instrumento, pode, a qualquer momento, notificar 
o Secretário Gernl dos Nnções Unidos de (lUe npllcnrá este Acordo 
provisoriamente, seja. quando o mesmo entrar em vigor de confor
midade com o nrtlgo 75 ou; se já estiver em vigor em detennlnndn 
dntn. 

2. Todo Governo que houver no ti !lendo, do conformidade 
com o pnrá~ralo I deste nrtlgo, que npllcnrá este Aeordo quando o 
mesmo entrar cm vlr:tor ou, se já ostLver cm vigor, cm determinada 
data será, a partir de cntüo, Membro provisório até quo deposite 
seu instrumento de rati!Jcaçllo, acuitnçúo, nprovaçiío ou adesão, 
convertendo-se n.sslm cm Membro. 

Artigo 7!i 
Entratla cm vigor 

I. Este Acordo entrará dellnltlvnmente em vigor n 1.0 de 
janeiro de 1978, ou em qualquer dntn dentro dos seis meses seguin
tes, se, nessa data, Governos que detenham no menos 55 por cento 
dos votos dos pnlscs exportadores e 65 por cento dos votos dos 
pnlscs lmportodores, segundo n distribuição constante do Anexo V, 
tenham depositado seus Instrumentos de rntltlcnção, aceltnçiio 
aprovação ou adesão junto no Secretário Gernl das Nnções Unldns: 
Este Acordo também entrará em vigor dctlnltlvnmentc em qual
quer data posterior, se, estando em vigor provisoriamente, aqueln.s 
exigências percentuais forem preenchidos mcdlnnte o dopóslto de 
instrumentos de ra.tiflcação, aceitação, aprovação ou adesão. 

2. Este Acordo entrará em vigor provisoriamente n I. o de 
janeiro de 1978, ou cm qualquer dntn dentro dos dois meses seguin
tes, se, nessa data, Governos que sntlsfnçnm ns cxlgênclns percen
tuais constantes do parágrafo I deste nrtlgo tenham depositado 
seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
ou notltlcndo nos termos do artigo 74, que npllcarão este Acordo 
provisoriamente. 

3. Os Governos que tenhnm depositado Instrumentos de rati
ficação, aceitação, aprovação ou ndesüo, ou hnjnm depositado notl
flcnçõcs de npllcnção provisória, nté 1.0 de junho de 1978 ou nté a 
data posterior porventura determinada pelo Conselho, npllcnrão 
a partir de 1.0 de janeiro de 1978, para o primeiro nno-quota, ns 
disposições deste Acordo relntlvns à regulamentação dos exporta
ções, estoques espectais e importações de não-Membros, exceto 
nn medida em que tal aplicação, no cnso de um Membro Impor
tador, não tenhn sido passivei por llie !altar autorização legnl 
Interna, antes que tal Governo se torne Membro ou Membro pro
visório. 

4. A 1.0 de janeiro de 1978, ou em qua111uer dnta nos 12 meses 
seguintes, e ao tlnal de cadn periodo posterior de seis meses duran
te o qunl este Acordo tenha estado provlsorlnmente em vigor, os 
Governos dos palses que Uvercm depositado Instrumentos de ratl
tlcnçiio, aceltoção, aprovação ou adesão podem decidir que este 
Acordo posse a vigorar entre eles, no todo ou em pnrte. Tnls ao
vemos e os Governos que houverem depositado notltlcações de 
aplicação provisória também podem decidir que este Acordo entra
rá em vigor prov1sorto.mente, se já não o estiver, ou continuará 
provisoriamente em vigor, ou caducará. 

ArUgo 76 
Adesão 

1. Poderão aderir a este Acordo os Governos de tedos os 
Estados, nos condições estipuladas pelo Conselho. A ndesão far
se-á pelo depósito de um Instrumento de adesão junte ao secre
tário Oernl das Nações Unldns. Do Instrumento de adesão constará 
que o Governo aceita todos os condições estipuladas pelo Consellio. 

2. Ao determinar as condições menclonndns no parágrafo I 
deste artigo, o Consellio, por voto especial, pode fixar umn tene
lagem báslcn de exportação ou um direito de exportação, que se 
considerará como constando do Anexo I ou Anexo II, contonne 
nproprlndo: 

a) com respeito a um pn!s que não esteja relnclonndo em 
nenhum desses dois anexos; 

b) com respeito n um pnls que esteja relnclonndo cm um 
desses nnexos, mns que não tenha nderldo dentro de 12 meses a 
cantor da dntn dn entrada em vigor deste Acordo; entretanto, se 
esse pais estiver relnclonndo no Anexo I e adertr dentro de 12 meses 
a contnr dn dntn dn entrada cm vigor deste Acordo, npllcnr-se
lhe-á a cltrn dn tonelagem básica de exportação especl!lcnda em 
tnl anexo. 

3. Coso a CEE adira a este Acordo, nii.o se apllcnrii.o neces
snrlnmcnte ns condições estipulados no pnrágrnf.o 2 deste artigo. 
Nesse caso, o Consellio pode, por voto espcclnl, estabelecer condi
ções especiais que sejnm mutuamente aceitáveis, Incluindo n fixa
ção do direito de voto pertinente, levando em conto os objetlvos 
deste Acordo. 

4. Até que entre cm vigor este Acordo, o Conselho estabele
cldo nos termos do Acordo Internnclonnl do Açúcnr de 1973, tnl 
como prorrogado~ pode fixar as condições mencionodna no parágrafo 1 
deste artigo, tmjritns n confirrnoçüo pelo Conselho cstobelectdo nos ter
mos dct~tc ncordo. 

Artigo 77 
ApllcnçiiO territor!a.l 

1. Todo Governo pode dcclnrnr, no ato da nsstnnturn ou do 
depósito de um Instrumento de rntlrtcnçiío, nccltoçilo, nprovnçiw 
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ou adesão, ou cm qualquer oca..slã.o posterior mediante notitlcnçüo 
no Secretário Qernl dn.s Nações Unidn:;, que'este Acordo: 

a) aplicar-se-li também dos territórios cm desenvolvimento 
por cujas relações intemnclonnts for no momento responsável c 
que haja notltlcado o Governo cm questão de que deseja participar 
reste Acordo; ou 

bl apllcar-so-11 apenas a qualquer dos territórios cm desen
volvimento por cujas relaçõe.• internacionais lor no momento 
responsável c que haja notlllcado o Governo em questão de que 
deseja participar deste Acordo;' e este Acordo estender-se-á aos 
territórios all mencionados a partir da data da notll!caçiio se este 
Acordo já tiver entrado em vigor para tal Governo ou se a notill
cação tiver sido te! ta antes disso, na data em que' este Acordo 
entrar em vigor para esse Governo, Todo Governo que houver feito 
uma notlllca.ção de conlormldade com o subparágralo (bl acima 
pode subseqüentemente retirar essa notillcaçiio e lazer notlltcação 
no Secretário Geral das Nações Unidas de con!onnldnde com o 
subparágralo Cal acima. 

2. Quando um território ao qual se tenha estendido este 
Acordo nos termos do parágrafo 1 deste artigo assumlr posterior
mente a responsob!Udade por ,uas relaçõe, tnternactonats, o Go
verno desse território pode, dentro de 90 dias a contar da data em 
que assumJu a responsnbllldade por suas relaçõe. lnternnclonals 
declarar mediante notl!lcaçiio ao Secretário Geral das Nações 
Unidas que assumiu os direitos e obrigaçõe, correspondentes n 
uma Parte Contratante deste ACordo. A partir da data dessa noti
llcação, tornar-so-á Parte Contratante deste Acordo. Se tal Parte 
Contratante lor um pais exportador e não estiver relacionado no 
Anexo I ou no Anexo II, o Conselho, após conoultar tal Parte Con
tratante, pode lixar-lhe, por voto especta.!, uma tonelagem básica 
de exportação ou um direito de exportação, que se conoiderará 
como constando do Anexo I ou do Anexo II, conforme apropriado. 
Se tal território eotl ver relacionado no Anexo I ou no Anexo II, 
sua. tonelagem básica de exportação ou direito de exportaçiio, con
forme apropriado, será o especltlcado no anexo pertinente. 

4. Toda Parte Contratante que houver leito uma notificação 
nos termo. dos subparágrafos lCa) ou. (bl deste artigo pode, em 
qualquer ocasião posterior, mediante notittca.çiio ao secretário 
Gera.! das Nações Unidas, declarar, de conlonn!dade com os desejos 
do território, que este Acordo deixa de apUcar-se ao território 
mencionado na notlflcaçíío, deixando C3te Acordo de a.pUcar-se a 
tal território a partir da data dessa notificação. 

5. Uma Parte Contratante que tiver leito uma notltlcaçiio nos 
termos dos subparágratos 1 (a) ou (b) deste artigo tená a respon
sabllldadc ultima pelo cumprimento da.3 obrigações decorrentes 
deste Acordo por parte dos territórios que, de contonnldade com 
o disposto neste artigo e no artigo 4, seJam Membros em separado 
da Organização, enquanto esses territórios niio tiverem leito uma 
notlllcaçiio de conformidade com o parágrafo 2 deste artigo, 

Artigo 78 

Reservas 

1. Nenhuma das disposições deste Acordo está sujeita. a. reser
vas, com exceçtio daquelas mencionadas nos parágrafos 2, 3 e 4 
deste artigo, 

2. Todo Governo que era Parte do Acordo Internacional do 
Açúcar de 1973, tal como prorrogado, com uma ou mais reserva.3 
ao Acordo Internacional do Açúcar de 1008 ou a.o Acordo Interna
cional do Açúcar de 1973, tal como prorrogado, pode, no ato da 
assinatura, ratLflcaçã.o, accltnçüo e aprovação deste Acordo, ou 
de adesão a este Acordo, fazer reservas similares em seus termos 
ou eleitos àquelas reserva.3 anterioreo. 

3. Todo Governo que tenha. direito de tornar-se Parte deste 
Acordo pode, no ato da assinatura, ratillcaçiio, aceitação, apro
vação ou adesão, fazer reservas que.. niio afetem o funcionamento 
econõmtco deste Acordo. Todo Utiglo relativo à apllcabllldade deste 
parágra.lo a determinada rMerva. será dirimido de conlonnldade 
com o P!""edlmento conotante do artigo 70. 

4. Em todos os demais casos em que se façam reservas, o 
Conselho as examinará e decidirá, por voto especial, se devem ser 
ace1tn8 e, em cnso o.tlnnaUvo, em que condições. Tais reservas 
somente entrarão em vigor depois que o Conselho houver tomado 
uma. dec!Blí.o a seu respeito. Essas reservas seriio depositadas Junto 
a.o Secretário Geral dns Nações Unidas ao ser notlllca.da. a. doclsiio 
do Conselho. 

Artigo 70 
Retirada 

1. Todo Membro pode retirar-se deste Acordo a. qunlqucr mo
mento npós Bua entrada cm vigor, mediante notlllca.çiio por escrito 
da retirada no Sccretnrlo Gernl das Nações Unidas, Tal Membro 
slmultnncnmcntc lnlormnrll o Conselho da dectsiio que haja to
mndo, 

2. A retirada nos termo• deste artigo torna-se elctlva 30 dias 
n contar da. anta cm que o Secretáli<> Geral das Nações Unidas 
tenha recebido n notificação. 

Artigo 80 
Exclusão 

Se o Conselho julgar que um Membro lnlringlu as obrigações 
decorrentes deste Acordo, e decidir que tal lnlração prejudica. se
riamente o funcionamento deste Acordo, pode, por voto eopectal, 
exclulr tal Membro da organtzaçiio. o conselho nottltcará !media
tamente essa declsiio ao Secretário Gera.! das Nações Unidas. 
Noventa dlM após a decisão do Conselho, esse Membro deixará 
de pertencer à organtzaçiio. 

Artigo 81 

Liquidação das contas com Membros que se retirem 
ou sejam excluídos 

1. O Conselho determinará a liquidação de contas com todo 
Membro que se retire ou seja excluído, A Organização reterá. 
qualsquer lmpor:áncia Jt. pagas pelo Membro que se retire ou 
seja excluído, o qual !tear:\ obrigado a pagar qua.l.3quer impor
tâncias que deva. à Organização na data em que tal retirada ou 
e:,clusão se tornar e!etiva e a reembolsar ao Fundo criado 11os 
tcrmo3 do artigo 40 quaisquer empréstimos que lhe foram conce
didos: todc.via, no caso de um Membro que não possa aceitar 
uma emenda e, conseqüentemente, deixe de participar da Organi
zação nos termos do parágrafo 2 do artigo 82, o Conselho pode 
estabelecer a liquidação de conta; que Julgue equitativa. 

2. O Membro que se tenha retirado ou haja sido excluído, 
ou tenha deixado de participar da Orgunlzação por qualquer outra 
raz5.o, não terá direito, quando este Acordo expirar, a qualquer 
parcela resultante da liquidação ou de outra. haveres da Orgu
nlzação nem a nenhuma parcela dos haveres do Fundo criado 
de conformidade com o artl~~ 49; tampouco será responsável pelo 
pagamento de qualquer detmt que possam ter a Organização ou 
o Fundo quando expirar este Acordo. 

Artigo 82 

Emenda 

1. O ConSelho, por voto especial, pode recomendur às Par
tes uma emenda d<.>tc Acordo. O Conselho pode lixa: um prazo 
ao llm do qual cada Parte notlllcar:\ ao Secretário Geral das 
Nações Unidas que aceitou o. emendo., A emenda entrará. em vi
gor 100 dias após hover o Secretário Geral das Nações Unidas 
recebido notificação de aceitação de PartM que detenham pelo 
menos 850 dos votos totais dos Membra. exportadores e repre
sentem pelo menos três quartos desses Membros, e de Par.tes que 
detenham pelo meno; 800 da. votos totais dos Membra. tmpor
to.dores c representem pelo menos três quartos desses Membros 
ou em data. posterior que o Conselho determine por voto e.spe~ 
ela!. O Con.selho pode !lxnr um prazo dentro do qual cadb Parte 
notlllcará no Secreti>.rlo Geral das Naçõeo Unidas sua aceitação 
dn mcndn, a qual será considerada como retirada se, transcorrido 
tal prazo, a emenda não houver entrado em vigor. o Conselho 
fornecera. ao Secretário Geral das Nações Unidas as informações 
nccessá.rlas para. determinar se as notificações dé aceitação re
cebidn.s são suUcicntes po.ra que a emenda entre em vigor. 

2. Todo Membro em cujo nome não se tenha. feito nottllca
ção de aceitação de uma emenda antes da data em que tal emen
da entrar em vigor delxnrá de part1c1pnr deste Acordo, a menos 
que o conselho aceite as explicações prestadas por esse Membro 
no sentido de que nüo conseguiu obter a. aceitação a tempo de
vido a dificuldade pnr~ concluir seus procedimentos constltuclo
nal.l e decida prorrognt•, com respeito a tal Membro, o prazo li
xado para a aceitação. Esse Membro niio· Miará obrigado pela 
emenda até que tenha notlllcado sua aceitação da mesma. 

Artigo 83 

Vlg~ncla, prorrogaçim e tenninação 

1. Este Acordo permnneeer:i em vigor até o llnal do quinto 
nno-quotn a contar de sun entrado. em vigor, n menos que seja 
prorrogado .no.s termos do po.rá.grato 2 deste artigo ou terminado 
anteriormente de conlormldadc com o parágrafo 3 deste artigo. 

2. Antc-s do llnal do quinto nno-quota, o Conselho, por vo
to especial, pode prorrotrnr este Acordo por prazo não superior n 
doi.; anos-quotn. O Conselho notlllcarú tal prorrogação no Se
cretário Geral das Nnçõcs Unldn.s. Sem prcjulzo do disposto no 
pni'ó.grn.fo 2 Llo nrt11~0 •;o, um Membro que não deseje pnrtlcipLLr 
deste Acordo, tal como prorrogado d(.' conformidade com este pn
rú~i·nto, pode retlrnr-sc deste Acordo no tlnnl do quinto nno-
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quota, comunicando sun rctlrndn por escrito ao Secretário Geral 
das Nações Unldns. Tal Membro disso not!rtco.rá o conselho. 

3. O Con.selho, por voto especial. pode a qualquer momento 
dar por terminado es~e Acordo. n partir do. dato. e nns condições 
que esto.beleçn. Nesse co.so1 o Conselho contiiluará em existência 
pelo tt.mpo que for necessar!o para Uquldar a Organização, exer
cendo os poderes e funções que sejam necessários para tal fim. 

Artigo 84 

Me11ida.lll transitórias 

1, A.:; açães, obrigações e omissões Que, de conformidade com 
o Acordo Internnclonnl do Açúcnr de 1973, tal como prorrogado, 
deveriam, para os fins dnqueJe Acordo, produzir conseqüências 
num ano subseqüente, produzirão tais conseqüências no. vigência. 
deste Acordo como se as disposições do Acordo de I073, tal como 
prorrogado, tivessem permanecido em vigor para tais !ln.s. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo I do nrtlgo 40 e no 
parágrafo 1 deste artigo, a quota global para o ano-quota 1978 
sera lixada pelo Conselho em sua primeira sessão de 1078. Ade
mais, o orçamento administrativo para 1978 será aprovado pro
visoriamente pelo Conselho eotabelecido nos termos do Acordo 
Intemn.clonal do Açúcar de 1073, tal como prorrogado, em sua 
última sessão ordinária de I077, sujeito a cont!rmação pelo Con
selho estabelecido nos termos deste Acordo em sua primeira ses
são de I978. 

Artigo 85 

Textos autênticos deste Acordo 

Os textos autêntlcru deste Acordo em chinês, espanhol, fran
cês, Inglês e russo são igualmente autênticos. Os originais ficarão 
depositados nos arquivos das Nações Unidas. 

ANEXO I 

TONELAGENS BASICAS DE EXPORTAÇAO FIXADAS 
DE CONFOI!..'IIIDADE COM O PARAGRAFO 1 

'DO ARTIGO 3t 

A!r!ca do Sul 
Argentina 
Austrália 
Austria 
Bollvla 
Brasll 
Colômbia 
Coata Rica 
Cuba 
E! Salvador 
EQuador 
Flj! 
F!Uplnas 
Guatemala 
Guiana 
lndla 
Jamaica 
Mauricio 
México 
Moçambique 
Nicarágua 
Panamá 
Peru 
Polónia 
Repúbllca Dominicana 
Su!IZ!làndia 
Ta!lfmdla 
Tchecoslováquia 
Trlnldad e Tobago 

ANEXO II 

Milhares de toneladas, 
valor cru 

875 
450 

2.350 
ao 
90 

~.350 
75 

105 
~.500 

145 
50 

125 
1.400 
~00 
I45 
825 
130 
175 
75 

100 
l25 

350 
300 

1.100 
I05 

1.200 
175 
85 

I'AISES E TERRITóRIOS E~l DESENVOLVInrEli/TO 
CO~I DIREITO DE EXPOI\TAÇAO ANUAL 

Dangladcsh 
Barbados 
Belize 
Cn.mur\3cs 

DE 70,000 TONELADAS 

Congo 
Etiópia 
Haiti 
Honduras 
Hungria 
Indonésia 
Madagasco.r 
Malául 
Paraguai 
Roménia 
St. Kltts - Nev!s - Angu!lla 
Sudão 
Tanzllnla 
Turquia 
Uganda 
Uruguai 
Venezuela. 
Zàmb!a 

ANEXO lii 

I. Para os fins deste Ac<>rdo, as dlsposlções relativas a Mem
bros exportadores em desenvolvimento apllco.r-se-ão a todos os 
Membros exportadores situados na: · 

al América Latina, lncluida a ár,ea do Mar das Caraíbas; 

b) Afr!ca, excetuada a Atrlca do Sul; 

c) Asia; e 

dl Oceania, excetuada a Austrália· 
e a Roménia. ' 

2. Os Membros nos quais se apllcarão as disposllções deste 
Ac~rdo relativas nos Membros importadores em desenvolvimento 
serao determinados pelo Conselho à luz da Usta de importadores 

· deste Acordo. 

ANEXO IV 

PA.ISES DE MENOR DESENVOLVIMENTO RELATIVO, TAL 
COMO DEFINIDO PEL4S NAÇOES UNIDAS, 

A 7 DE OUTUBRO DE 1971 

Afeganistão 
Alto Volta 
Bangladesh 
Benin 
Butã 
Botsuana 
Burundi 
C h ade 
Iêmen 
Iêmen Democrátic<> 
Etiópia 
Gâmbia 
Guiné 
Haiti 
Império Centro-Africano' 
Lesoto · 
Maláui 
Mal divas 
Mali 
Nepal 
Niger 
Repúbllca Popular Democrática Lnoclana 
Ruanda 
Samoa Ocidental 
Somália 
Sudão 
Tanzània 
Uganda 

ANEXO V 

PAlSES E TERRITóRIOS EXPORTADORES E IMl'ORTADORES 
E ATRIBUIÇAO DE VOTOS PARA OS FINS DO ARTIGO 75 

EXPORTADORES 
A!rica do Sul ...... , ........................ , .......... .. 

~~~~i~~·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~t:l;de;!l· .... · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. · .... · · · · · · · · · .. · · · · · .. 
Bn.rbo.dos ' ' '' · · · '' · · ' ' ' ' · ' · · ' · · '' ' ' ' · '' ' ' ' ' ' '' · · ' · ' ' · '' · 

'''''' ,, ······ '''' ........... ,, ........... ,,, ... . 
g~t~~ ..... ' '' ....... '.' '' .. '''' ... '''' ''' .... ' .. ''.''' ' .. ' ...... ,,,,,,, ·········· ·········· ''' ..... ''' , ..... . 
Jnma!ca ................................................. . 
St, KltL• -- Nevls - Angul!la ......................... . 

38 
24 
81 
6 
5 
5 
5 
7 
7 
5 



Junhn de 1971J I>IARIO llO CONGitESSO N,\CJONAI. (Sedo IJ) Qu~&rtu·felra 27 31151 ---------------------------
Triuldnd c To bago ............................... , .. , ... . 
Bolivlo. . , . , . , .. , . , ... , ........ , ..... , , .... , , . , . , , , , , . , , , .. 
Bra,l! .............................. , ................... . 
Cnmnrõcs ........ , , ...... , . , ........................ , .... . 
Colómbla ................................................ . 
Comunidade Econàmlco. Européln ....................... . 
Canso .............. , ............. , ...................... . 
Cos\a Rica .............................................. . 
Cubn ... , ....................... , ........................ . 
E! Salvador ............................................. · 
Equador ....•...•...............•....•......... · •... · · • · • • 
Etiópia ................................................. .. 
Flj! ...................................................... . 
Flliplnns ................................................ . 
Gua.icmalo. ............... , .. , ...... , ..................... . 
Haiti .................................................... .. 
Hondums ............................................. " .. 
Hungria . . . ............................................ . 
índia ................................................... .. 
Indonésia ............................................... . 
l\ladagascar ............................................. . 
1\lal:\u! ............................. , ........... , ........ . 
l\laurlclo ................................................ . 
México .................................................. . 
Moçambique ............................................ .. 
Nicarágua ............................................... . 
Paqulstáo ............................................... . 
Panamá ................................................ .. 
Paraguai ................................................ . 
Peru ........... , , , ...................................... . 
Polónia ................................................. .. 
República Dominicana .................................. . 
Romênla ................................................ .. 
Suazllândla ............................................. .. 
Sudão ................................................... . 
Talló.ndla ................................................ . 
Tnnzànla ................................................ . 
Thecoslováqula .......................................... . 
TurqUia ................................................. . 
Uganda ................................................. .. 
Uruguai .. .. .. .. .. . .. .................................. .. 
'\renezuela ............................................... . 
Zdmbla ................................................. . 

5 
5 

112 
5 

11 
124 

5 
5 

118 
6 
5 
5 
o 

58 
11 
5 
5 
5 

63 
10 
5 
5 

12 
27 
5 
5 
6 
5 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- O E•pedicntc lido vai à puhli· 
cacüu. (Pausa,) 

O Projeto de Lei da Câmara nq 44, de 1979, lido no Expc:dien
te, receberá emendas, perante a primeira comissUo u que foi distri~ 
huído, durante cinco sessões ordinárias, nos termos du alínea b. do 
inciso 11, do artigo 141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulumel- A Presidência, nào havendo 
ohjcçl'10 do plenário, designa o Sr. Senador Jarbus Passarinho em substi~ 
tuiçi'1o ao Senador Henrique de La Rocquc, para integrar a Delc:gólçào que 
deverá comparecer à IX Assembléia Ordinúria do Parlamento Lottino~ 
Americ:1no, a reulizar~~e nu cidade do México, cm julho próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Puss:t·se à 

ORDEM DO DIA 
11om 1: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 
46, de 1974, do Senador José Lindoso, que dá nova redução à letra 
b do item 11 do urtigo 5' da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, 
tendo 

I~ PARECERES, sob nos 330 c 33!, de 1979, das Comissões: 
22 -de Conslitulçio e Justlca, pela constitucionalidade: e juridi~ 
36 cidade e no mérito, favorável; c 
5 -do L<Jlslação Social, favorável. 
5 
5 ~m discussào o projeto, em primeiro turno. {Pausa.) 

39 Não havendo quem quc:ira usar da palavra, dc:claro encerrada a discus· 
5 ll Sl'IO, 

a Em votaçilo. 
5 Os Srs. Senadorc:s que o aprovam queiram permanecer sentados, (Pau· 
5 
5 
5 

su,) 
Arnovado. 

To to.! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1. ooo 
O ['lrojeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, para o segundo tu r· 

no regimental 

IMPORTADORES 

Alto Volta .............................................. . 
Argélia .................................................. . 
Bulgária ........................................... · ... .. 
Canadá ................................................ .. 
Chile ................................................... .. 
C1ngnpura ......•.••.• , ••• , , ••.••..• , •...••••••.....•.••. 
Costa do Martim ...................................... .. 
Eglto ... , , ................. , . , ........................ , .. . 
Espanha ................................................. . 
Estados Unidos da América ............................ .. 
Flnló.ndla , ......... , ....... , ............................ .. 
Gana ................................................... . 
Iraque ................................................... · 
Israel ................................................... . 
Iugoslávia ....... , , ......... , ........................... , 
Japão ......... , ................................... , ..... . 
Libla ...... , .... , , ........ , ............................. .. 
Malásia . , ... , ..... , .. , ....... , .. , ........... , .......... .. 

MD.'l'l'OCOS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••• Nigéria ................................................. .. 
Noruega ............ , ..........................•......... 
Nova Zelândia .. , . , ...... , , . , ........................... .. 
Portugal ................................................ .. 
Quênla ................................................. .. 
República da Coréla .................................... .. 
República Domocrátlca Alemã .......................... .. 
Slrla ................................................... .. 
Somália ... , ......... , .................................. .. 
Sr! Lanka ............................................... . 
Suécia . , . , .... , .. , , ...... , ....... , .. , ......... , , ......... , 
Sulça ................................................ · · .. 
Tunlsln ................................................ .. 
União das República Soclnll.<itns Sovlétlcns .. , ......... , , 
Zaire ...................... , ............................ .. 

Totnl 

5 
27 
12 
66 
9 
5 
5 

12 
42 

297 
9 
5 

25 
11 
11 

184 
8 

23 
19 
lO 
10 
12 
21 
5 

16 
5 

13 
5 
5 
6 

14 
11 

105 
5 

1.000 

f .:1.1· ('omi.twit•s ti!• Rt•fa('tit•s Extuüm•,\·, dt• Awicultllm t' tlt•l:.'m· 
nomia.! 

,'. .. 1,'' 

f: o Jeguinte o projeto apromdo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' .ui, DE 1974 

Dá nova rtdacio i letra ••b" do Item II do artigoS' da lei nY 
5.890, do 8 do junho de 1973. 

O Conaresso Nacional decreta: 

Art. 1v Vigorará com a seguinte rc:daçào a letra b do itc:m 11 do artigo 
So da Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973: · 

ub) sobre a sc:gunda, aplicar·se-á um coeliçiente igual a tanto~ 
1/5 (um quinto) quanlos forem os grupos de·l2 (doze) contri· 
buiçÕt."S ucima de 10 (dez) :-:tlários mínimos, respeitado, cm cada ca· 
so, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do \'alar da parce. 
lu." 

Art. 2v Entrarú esta Lei em vigor nu data de sua publicuç~o. 

O SR. I'RF.SIIlF.IIóTE (Jorge Kulume) - Uem 2: 

Discussão, c:m turno único, do Projeto de Resolução n' 16, de 
1979, do Sc:nudor Nelson Carneiro, que reconhece como serviço de 
cooperação interpurlumcntar o Grupo rarlumentar de língua 
Fruncesa, tendo 

PARECERES, sob n's 300 c 301, de 1979, dus Comissões: 
-de Constltulcilo e Juslicn. pela constitucionalidade cjuridi· 

cidudc: c: 
- Dlrl'lom. fuv!Jrável. 

Em discussi10 o projeto, (rausa.) 
Nào huvc:ndo quem queira usar du palavra, dc:claro encerrada a discus· 

sl'10. 

Em vot:lçào. 

su.) 
Os Srs, Scnudorcs que o uprovam queirum permanecer sentados. (rau· 

/\provado. 
O projeto vai 11 Comissi1o de R~d:u;ào. 
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~~~~~---------------------------------------------------------------------~ 
l o segulntt o projelo aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇi\0 N• 16, DE 1979 

Reconhece como serviço de coopençio l11terparlamentar o Gru· 
po Parlamentar de Ungua Francesa. 

O Scnodo Federal resolve: 
Art. 19 1: reconhecido como serviço de cooperação intcrparlamcnlar o 

Grupo Parlamentar de Língua Francesa, filiado à Associação Internacional 
de Parlamentares de lfngua Francesa. 

Art. 29 O Grupo Parlamentar reger-se-fi pelo seu Regimento Interno, 
aprovado pelos seus membros, cujas disposições deverão respeitar legislação 
interna cm vigor, c atuará sem ânus para o Senado Federal. 

Art. J9 Esta Resolução entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Está csgoloda o matéria cons· 
!ante da Ordem do Dia. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, dcsig
nundo· para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 194, de 1979, do Sena· 
dor Leu rival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fede· 
ral, da Ordem do Dia do Ministro da Aeronáutica, Tcncntc·Brigudciro 
D~lio Jardim de Mattos, em comemoração ao 48~' aniversário do Correio 
Aéreo Nacional. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requr;rimcnto n9 197, de 1979, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Senhor Presidente do República, João Baptista 
Figueiredo, no dia 31 de junho de 1979, por ocasião do encerramento do 
Fórum das Américas. 

-3-

Yolaçào, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Scnodo n• 136, de 
1976. do Senador Lourival Baptista, que altera a Lei n• 4.886, de 9 de de· 
zcmbro de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autô· 
nomas, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 556, de 1978 c. 328 c 329, de 1979. dos Comis· 
sões: 

-de Redaçào, oferecendo a redução do vencido para o segundo turno 
rc:gimcnt01l; 

-de ConstUulçüo e Justiça, favorável à emenda de plenário; c 
-de l<j:lslaçio Social, favorável à emendo. 

-4-

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmora n• 86, de 1977 
(n• 877 J7S, na Casa de origem), que a hera dispositivo da Lei n• 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, tendo 

PARECERES, sob n•s 746 c 747, de 1978, das Comissões: 
-de Constitulcão e Justiça, contrário; e 
-de Economia. favorável. 

-5-
Discussào, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nq 4, de 

J()7Q, do Senador Nelson Carneiro, qu'c estende aos depósitos judiciais cm 
dinheiro, ordenados por outras autoridades judiciá rins, a corrcçao mane· 
túria prevista para os ordenados por Juizes Federais, tendo 

P'ARECERES, sob n•s 171 c 172, de 1979, das Comissões: 
-de Ctmstltuldo e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; c 
-de Finanças, favorável. 

-6-

DiscussUo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Scnudo n~' 35. de 
l'l7Q, do Senador Puulo Brossurd, que rcvogn o urtigo 528 du Consoliduçào 
dus Leis do Trnbulho- uprovndu pelo Decn:to·lci n9 5.452, de I~' de muiu 
de 1943, tendo 

PARECERES, sob n•s 202 c 203, de 1979, dus Comissões: 
- dl' Constllulçi\o l' .Justlçu, pel:.1 conslitucionnlid:.ldc c juridicldndc, 

com a emenda que uprc~;cnta de n~'l-CCJ: c 

-de L<~:lslaçilo Social, favorável, ao projeto c à emenda da Comissno 
de Constituição c Justiça, 

-7-
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona

lidade c juridicidodc, nos lermos do ar!. 296 do Regimento Interno), do Pro· 
jcto de Lei do Senado n• 75. de 1979, do Senador Franco Monloro, que dis· 
põe sobre a transmissão, por emissoras de rádio c televisão vinculadas à 
União, de programas de debates sobre problemas brasileiros, c dá outras 
providencias, tendo 

PARECER, sob n• 220, de 1979, da Comissão: 
-do Conslllulçio • Jusdço, pela inconslilucionalidode c injuridicidadc, 

com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tuncrcdo Neves, Hugo Ra
mos c Lázaro Barboza c votando, pela injuridicidade, os Senadores Hclv(dio 
Nunes c Aloysio Chaves. 

-8-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona
lidodc. nos termos do arl. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Scnodo n• 86. de 1979, do Senador Agcnor Maria, qucclimina o exigência do 
período de carência para concessão, pelo INPS, de beneficias cm virtude de 
incapacidade para o trabalho ou morte do segurado, tendo 

PARECER, sob n• 279, de 1979, da Comissão: 
-de Consdtuiçilll e Justlca, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kolumc) - Está encerrada a sessão. 
( Lt!~·anta·.H' a se_çsâo àr /8 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÀO DE 2S-6-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

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

Os jornais de hoje anunciam, com grande destaque, a possível pnrali· 
sacào da Usina Central do Par:má, uma das maiores do Mundo, se o Banco 
do Brasil ou o Governo Federal não se dispuserem a conceder aos seus titu
lares um financiamento suplementar da ordem de 300 milhões de dólares. 

A ameaça ê feita pelo seu Dirctor·Prcsidcntc, Jorge Wolney Ata lia, cuja 
fotografia, com grande destaque, aparece na página 17 do Jornal do BraJil de 
hoje. 

A notn consta também de O Globo desta data: 

"Porccatu fica sem governo, se Usina for paralisada," 

Esse affaire Usina Central do Paraná- Grupo Atallajú está há muito 
tempo nas páginas dos jornais. O E.flado de S. Paulo dele se: tem preocupado, 
com rura constüncia, por conhecer os pormenores das operações realizadas..: 
também a maneira de agir do seu grupo dirigente. 

Em dezembro do and passado, o caso teve comparecimento incomum 
nos jornais de todo o Pais. Na época este grupo ameaçava fechar a usinn, 
cuso o Governo não lhe fizesse o adiantamento necessário ao pagamento dos 
emprc:gados. A conotação que se dava era de que se o Governo não atendes
se a essas necessidades imediatas dn empresa. mais de quatro mil emprega
dos iriam para a rua. 

Nós, na época, cnilvamos no Paranâ c tivemos oportunidade de ir à ci
dade de Porecatu c vimos o clima social cm que se e:ncontrava a cidade: ou
vindo pessoas, somente aumentamos a nossa convicçi\o de que aquelas 
ameaças e aquelas promessas de desemprego n~o passavam de um engendra
do plano de chantagem de um dos grupos mais incscrupulosos que este País 
jú viu. A Casu tem conhecimento dos affaim J.J. Abdalla c Lulfallu, cm Süo 
Paulo. Pois meus senhores: este grupo Atalla a eles se sobrep~e cm ousudia, 
cm assalto a financiamentos oficiuis. 

Nu época, fiz inclusive uns pronunciamentos c repetia, muis ou menos 
isso: que aquela ameaça envolvia um processo de chantugem, puru que os ór· 
gUos oficiais dessem mais dinheiro uo grupo que ultrupussuru todos os limi· 
tcs ruzoúveis das possibilidades de financiamento. 

Aliás, quando estive nos Estados Unidos, por umu de minhus últimas 
vezes, mantive cont:.lto com alguns dos grupo" económicos, que nUa entende
ram como o Banco do Brasil concedera a esse Grupo Atullu um finunciu
mcnto de 4UU milhões de dólares, paru que ele cumprussc uma cri1prc~u de 
cufí:, ou melhor, unlil moagciru, duunnda //i/1',\· /lrorhas. 

O Uunco do Br;~sil não deu financiamento, alii1s: o Btlnco dn Brasil ava· 
liwu a opcr:u;l1o por detcrrnim1ç~o do Governo c t..:vc lltiC pagar esse débitl) 
de 4\JU milhões Uc dóil1rcs. 
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T:.nnbém os t'.\'flt'r/J n~to podium entender como um grupo brasileiro, 
!'!em nminr ~:xp~:riénciu nu rumo, procumsse se inswlar cm Nova Iorque, com 
uma rtrmu d~.:ssu naturetu, suhcndo que as firmas moageiras somente operam 
atmvés th: cunvênim com supermercados, ntto aceitando estes cst nmgeints c 
sim somente as moageiras :tmcricanus. 

O Banco do lhusil pagou ~OU milhões de dólures punt honrar o seu avul 
d;.tdo cm dctermin:tçiw às ordens do Governo. 

Eu niw poderi:t me uprofund:tr mais nesse ussunto sem antes fa~er um 
retrosrcctu u uma situaçno muito singular. Em 1956, cu :tindu ni'lo em :~dvn
gudo do Banco do Urasil, era parecerist:l da SUBOP, c tomei conhecimento 
Jc umas regras singulares internas. O Banco do Brasil ni'lo operava com o 
que cl~:s chumuvam de "turcos" ou "judeus". Nurro :tpcnas o fato, pois nfto 
tenho preconceito ~lgum cm relaçito a isso. O Banco tinha sofrido, nos seus 
começos, grandes prejuízos, c porlanto tinha reservas com grupos dessa nu
turcza. Esta cuutclu era observada com muita freqUência porque nfto houve 
opcruçào anterior com pessous de tal procedimento, sem que ele nito se en
volvesse cm dificuldades para recebimento de seus c<.tpituis. 

l'ois hcm, havia um cidadão chamado J.J. Abdalla, de Silo Paulo, na 
époc:1 quL!', sucessivamente, pleiteava financiamento uo Bunco c tts suas pro
postas emm negadas. Mas vejam de que expediente ele lançou mão. Assumiu 
a rcsponst1hilidade de uma dívida de uma empresa que cru devedora do Ban
co do Br;1sil, c por essas linhas transversas, ele passou u operar com o Banco. 
M;ts na medida em que ele aumentava os seus débitos para com o B:~nco, iiU· 

mcnt:tva também as suas exigências, a ponto de pleitear um finunciamento 
além de todos os limites de sua capacidade de pagamento c o Banco do Brasil 
se negou a tal concess\lo, 

Subem como J. J. Abdalla procedeu? Era de diretor-presidentc de um 
Banco cm Si10 Paulo, ao que parece, Banco da Capital de Sito Puulo. Ele cn· 
tito emitiu um cheque deste Banco, sem fundos, na compcnsaçito. E o Banco 
do Brusil se viu no dever de pagur esse cheque, de conceder o financi:tmento, 
sob pcnu de, indo à falência, tanto aquele Banco particular quanto o grupo 
in•.crvenientc, sentir-se o Estabelecimento oficial inseguro cm relaçf1o :tos 
seus capitais mutuados, porque as garantias eram insuficientes. 

Da mesma forma tem procedido esse grupo Atalla, no Pais. Aliús, :ts 
su;ts dividas ultrupassam a todos os limites do possível. Nenhum órgl'to ofi
ci:!(, hoje, no Bro1sil, é capaz de saber de quanto é ele devedor. 

Um entendido me informou, cm janeiro deste ano, que as dividas desse 
grupo chcg:1m, hoje. a um bilhão de dólares. E vejam que isso tudo é milagre 
desse período revolucionário. Jorge Wolney Atalla, há menos de de:r. anos, 
cr:t um engenheiro da PETROBRÁS: um simples engenheiro dessa compn
nhia. E, de: repente, torna-se conhecido, no mundo, como um dos maiores 
empresários que o P:1ís jit viu. Aliás, não sei se foi o NewJweek ou o Timt• que 
trouxe a seu respeito uma reportagem, grandiloqllcntc, dundo-o como uma 
Jus maiores fortunas do mundo. 

Conheço os f:~tos a partir dessa minha visita a Porccutu. Quando os Lu
nurdelli, untigos proprietários da Usina, encontraram-se cm dificil situuçrto 
linanceiru, venderam o seu controle acionário para o Sr. Wolney Atallu c 
seus irmãos, Adquiriram tal controle, com pagamento de parte do preço c o 
resto ti longo prazo. 

Pois, nu mesmu scmo.ma, esse grupo conseguiu, na Cuix:t Económica, 
um linanciamento superior u muitas vezes ao valor pelo qual grupo adquiriu 
o controle da Usina Centrul do Paraná, que é a muior usina do País, sem dú
vidu alguma. 

Vejam mais os senhores: tempos depois, obtiveram um fin:mciamcnto 
Je IJtJlJ milhões de cruzeiros no Instituto do Açúcar c do Álcool, com :t linuli· 
dude de umpliar n capacidudc de moagem da Usinn: nisso não gustarnm se
quer um quurto do financiamento. A outra parte foi usada na aquisição, n:~ 
especuluçiio de terras. Mas, nào cm nome da usina que gruvuru o seu putri
mónio, c sim cm nome dos irmãos. Comprnvam tcrrus, pequenos sítios de 
pequenos cilmponeses, oferecendo por elus preço muior do que o preço cor
rente. M :ts, como'? A longo pr:tzo, Se alguém ofc::recin lU mil cru:r.ciros por al
queire::, estL!' grupo ofc:n:cia-lhe li mil cruzeiros, dando lO% de cntrudu. que 
cm n sttldo do rtnnnciamcntll do IAA, c o resto 11 longo pr:tzo, :llr:tvés de 
promissórias, promissórins que nem sequer eram honmllus nesses prazos :1 
Jcspcito de longos, Com isso constituírnm o maior lutifUmlio jú visto no Pa
r:mú. A usinu, ulém de possuir lU mil alqueires, chegou u ter lateralmente 
mais 1t1 mil alqueires, cm mãos deles, os irmàns Atalla que, por sua VCi', ud
Liuirir:un essus terras u preçn~ insignificuntes cjit us davam em l!llruntiu pura 
linaru.:inmcnto de café a preços vultosos. 

A Ci1.htdc de Pllrecutu é um feudl.l,é urmt cidude que vive sob 1.) ll1.1min'ru 
c in!luénd•t d~:stc ~rupu. Nito hi1 uutoridaUcjuUicial, nem rolidill, nem auto
ridade de n~:mcir;t alguma. A inllul:nciil era tam:rnhu que quanlln vi~itci a ci-

Jade, pelil última vct., surpreendeu-me o futo do subgerente do B:rnc11 do 
Ur:..rsil mor:tr dentro da própria Usin~t. de graça. Vejam os scnhorc!. a in· 
lluCncia inclusive na prõpria cidude onde tal feudo é m:.1ntidn. 

Di'ise que o Bancn, na época, tinha detcrmin:1das reservas com cert:r., 
pc~soas, cmhnr:t essas reservas ni'to contassem do seu Regimento. Hoje, t:rl 
rc~crva, n;'w existe, mesmo porque ninguém pode diferenciar entre grupn'i ,\ 
verd:rllc é que hoje nfrn existe, t:tnto que um dos membros Jo Cnn~clhn hs
c.:al do Banco Jo Brasil cham:.r-se Comendador João Jabour tido como um 
Uos nraiMe~ <~ciuni!'ltas llo Hancn llo Hr.tsil. E ele continua cnmu acionist:t Jn 
Banco do Hrusil, mesmo depois de K de junho de 197K, quando foi processa
dn por falsilic;H;iio lias gui:ts c o conseqUente não recolhimento. na nca~iirn 
dn lmposhl. Esse Jof10 Jahnur que hoje está no H<1nco do Br;t..,il inclu!<!ivc 
!'lt:ndo membro do Conselho Fiscul chegou ;t falsilic:tr gui~ts, como ... ú crimi
lllhm comuns du" muis ou sal.! os cheg:Lm a proceder. bto cstú cm rcport;rt!em 
inteira Uo Jrmwl do llrrl.l'il de K-6-?X, inclusive:: com o rctmto dck. ondt: o jor
nal inl'orma ser dividu Jc: gr:mdc vulto, quil:td:r de forma fraudulcnt:t. :rtra
vé~ de trr::~ iedhos falsos do entrto ch:tm;1i..lo documento únicn de arrec:.r
J:u;i'w. 

Entfto, nfto se pode dizer que haja mais preconceito do Banco dn Brasil, 
cm rclaçüo a grupos Je qualquer natureza, mesmo porque tem no seu Cnnst:
lhn Fiscal um cidudào que respondr: a inquérito por fulsific;.tç~o Uc ~LJi;r de 
pa!!;lmcnhl de imposto. 

Poi~ bem, o grupo Atalla, hoje, umeuça o Governo de fcchumcntu da 
.,u:t indú~tri;~ se ni'm lhe for concedido o lin:mci:t:nento de trctcntm milhões 
Uc dól:trcs par:t :1 complcrncntaç~m de suus necessidades. 

N;t época cm que tomei conhecimento d:.tquclcs f;~tos, os aLhci 1i1n gm
o,:es que: u meu propósito foi pedir umn Comissão Parlamentar de ln4ui:rito, 
pois o Laso Atall:t, ultrapassa dc muito, mus de muitas vcze~. o de J. J. Ab
d:tllot c o c:1so do Lutf:.ill:t cm Siw P:tulo, ultrapassu inclu!<!ivc o c:.tso liLl Lin;ti
Ju U~.:ho;~, nutro grande escroque deste País. E o que l)le imprcslliona m:r·"· 
Sr. Presidente. é que tanto o A ta lia como o Li na Ido Uchoa e mm amigo ... pc!<!· 
soais do !)residente da Rcrúblicu. O Prc~identc Gciscl era um homem honr:1· 
do, um homem sério, pelo menos nós sempre: o tivemos ncstL!' sentido, ma~ 
ni'm sei porque S. Ex• se Jcslumbrava com personulidadcs dcssu n:llurcta. 
Segundo as informações que tenho, tanto o Atalla quanto o Linaldo Uchna 
- a~Juclc que deu um grande golpe no Pais- ermn amigos pessoa i~ dn J>rc· 
sidcntc da República. Entito, não se concebe como um homem tl'to honr:1dn 
~:onseguiu se envolver com elementos, cuja ousadia ultrapassa o limite do tn
lcrftvcl. E os senhores vcjum que a ousadia c: o desr .. :spcito soei ui sfm tam;.tnhus 
que os At:.tlla pagam os s:rlúrios quando quercm. Nos seus arm:t;éns o~ preços 
si'lo os m;tis clevuJos- c somente li!, como denunciei na épocu, c com documen
tos- si'm adquirid:ts as mercadorius pelos empregudos, porquc :10 invi:s de 
dinheiro eles recebem cm vales. E como aqueles v01les nadu valem n\t cidade 
eles si'm uhrig:tdos a :tdquirir, qualquer mercadoria, no arma1ém dqs Ata lia 
pura truc[t-ht pdos artigos de sua necessidade. E como se isto nfto hastassc, a 
intolcr:'rnci:t C tumanlm que eles ntlo recebr:m jornalistas. JOrnalistas Jo /-.\ta
do de- S. /,t~ulo, na época, forum c:xpulsos du cidade. E isso cstit no.;jorn:lis. 
inclusive no Jornal do Brasil, de 2Q de dezembro de I 'l78. Jorn:tlistus que est i
verum no local foram convidudos a se retirar do território da Usin:t pclo che
fe de St:!!urunç:t, o Sr. Pascoo.tl. Aliús, como se ni'to hasl:lssc :1 confl:~bilill:tdc 
cm policiais nosso~. para a mantença da ordem na usina, sabem quem cs~es 
senhorc.:.~ manduram buscar paru ser o chefe de sua scgurJnt;J'! O chefe da PIDE 
de llortugal. Os jornais de Londrina, inclusive, divulgaram css:r notit:ia. O 
seu nome i: Pasco:tl. Foi o chefe de um sctor da PIDE, conhecido como um 
Jos maiores bandido\ de S:tlazm. E ele pois o chefe de segur:1nça dcssot usirw. 
E mrs:1 n:lo permitir sequer a entr<.~du dejornulistus no intenor Jo e\tahclc:ci· 
rnentn, 1: é' este grupo ousado que vem fa:rcr amt!aça desta n:tturc:ra. 

N:t época, Sr. llrcsidcnte, quando fiz levantumcntos !!erais, 11:r uma su
gcsti'li.l uo P:lis: só havia um meio de o Governo sair da situuçào, c a Comi.,. 
sftu de Inquérito que iremos requerer huvr:r!t de provar isso. Er:t o prúpriu 
Governo ussumir C• controle acionítrio dessa U!lintl, agor:t com ma i.; r:ttrw 
aind;t, quando :t produção de úlcool tem cnvolvéncia com a Seguran~;a Na· 
duna I. O IAA é credor de mais de •>uo milhões; o Banco Jo Br:tllil nilli;!tlém 
sahc: Uc ~1u:utto. Então, que eles rccehum aquilo cm duçi'ro de p:tgamcnto U:t' 
Uivid;l\ c assumil11.lo :1 Jircçrto do estubclecimcnto. As terra' sfto de gmndc 
fcrtilidaJe: a usitwj:'l e:~istia antes deles c:: com bom dcscmpcnhn. Niú1 ,eria a 
primciru ve/ que issn ocnrreri:t, porque o B:tncn do Brasil. Uc um;r ~·ena fei
ta, foi obri!!ado ;1 receber cm d:tçfro de pagamento uma SidcriJr!!ica dtamada 
ACESITA, cm t-.tina ... Gerais - t\Çl,., bpcciai-; ltabira - que é urna d;r, 
p.ntndl..'s dtl P•ri~. o qut: não !<!C rmk ap.nra, nc .. ~c: re!!imt: de ;thcrtur;t, i: 
admitir·'c ~.:nba..; dcs"r naturcnr, istn ~. llllt: um !!rupo ou,adu. qiiL' wrnpttl· 
tllctcu divt:r,;r~ autnridadL'\ rw tempo da ditadura tntal. L'lllllirwc ;L fH!lo,:ctiL.'r 
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pclu mcsmu formu. Aliús, esse grupo tinhu um rrotctor que cm n Ministro 
da lndústriu c Uo Comercio Sr. Angelo Culmon de Sú, ;tquclt: mcsmu Pre~i
dcntc Uc Lltn Banco que niio honrou um cheque de I HO milhões de erun:iro~ c 
que ll Governo lhe foi ohrig:tr H cmrrcst:tr esse dinheiro, p:tru pugamento 
num prazo de dois unos a juros de 5% uo nno. quundo os rrest:lmistots cm 
ham:o cst:l\lo.un pag;.mdo juros :1 5% ao mCs. 

O Sr. Mauro Bcncl'ides (M DB - CE) - Permite V. Ex' um np:~rtc'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- ... qu;mdo os prestumist:~s em 
hancos estavam JHtgando juros a 5% ao mês, 

Ouvirei V. Ex• com todo pmzcr, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benel'idcs (MDB- CE)- O que achei muito gmvc nesse 
problema, nobre Scn:tdor, ê que eles o colocaram em termos de imposicUo: 
ou pcrmuncccm as ngências com o nnanciamento, ou cntUo huvcrá desl!m
prcgo cm mHssa, susdtando um problema social de largu ressonfincia no 
Pu is. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- E exalo. E através dess:t arti· 
manha 'é que procuram se~ufamente levantar uma importância de JU(J mi· 
lhões de dólares, quando jü de\·em além de todos os limites toleráveis da sua 
capucidade de pagamento. Como já o disse antes, uma pessoa me informou 
que o dtficit desse grupo, que nenhuma organização oficial conseguiu lcvan
tur, nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econõmica, nem o IAA. Segundo 
essa fonte, chega a ser um bilhão de dólares. Ora, o pais tem dois meios para 
intervir nestas emrresas: em razão das dividas, recebendo-as em dação cm 
pagHmentos ou mediante intcrvençtw econômica nos termos previstos pelu 
Constituição Federal. Diz esta que o poder federal pode intervir no grupo 
cconômico, desde que as necessidades sociais e nacionais :tssim o determi
nem. E um caso de intervenção. Hoje, o Banco do Bmsil está sendo adminis· 
tr:tdo por gente muito honesta c séria, inclusive o seu Presidente Fern:tndo 
Cotin, i: funcionürio da Casa: c os seus Di retores são homens de ulta serieda
de. No Banco do Brasil seguramente etc jamais conseguirá levantar um tos
t~o. E essas <lme:~ças não chegarão a Hmedontrar a administração daqu!!lc 
:tlto estabelecimento; mesmo porque, sendo funcionários zt:losos c honrados 
<10 longo dos anos, não haveriam de comprometer o estabelecimento que 
cresceu inclusive com o seu esforço, dando dinheiro a grupo dessa natureza, 

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

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Leite Chaves, 
acompunho com atencüo o pronunciamento de V, Ex• e realmente, u im
rrcssào que se tem é uma espécie de imposição do grupo visando um emprés
timo. Ora, veja V, Ex•. parece que se pretende deixar o Governo numu si· 
tuaçilo oportunamente difícil dentro da qual, se ele concede o empréstimo cs· 
ta ria protegendo um grupo que não está a merecer confiabilidadc, c se não o 
concede, estaria se omitindo ante um problema de carátcr social. Tenho po· 
ri:m " certeza de que as autoridades do País analisarão o problemu com ab· 
soluta iscncào e que tomHrào as rnedidHs mui:, \:Onsentáneas com a probidu· 
de c com o carátcr social que o envolve. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- O que exutumente estumos 
sugerindo, como medida adequada ao caso t: essa: ou o recebimento dos bens 
cm dução em pagamento ou então intervenção econômica, se houver o fc· 
ch:1mcnto. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Exuto, mesmo porque, nobreScn:~· 
dor, esta tem sido a tradicào do Governo federal. V. Ex' fez referência ao 
caso LinHldo Uchôa. Eu acompanhei de perto alguns dos casos relacionados 
com essa Empresa. Por exemplo, pelo menos alguns, o relacionado com u 
Caixa Económica c tumbí:m o referente b cxploruçüo de potássio, em Sergi· 
pe. Pelo que sei, o Governo deu solução absolutamente correta e prob:t, pro· 
legenda nito só os interesses do PHís, mus u economiu de milhares de fumllius 
cnvolvidus. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - E cancelando, a meu ver, 
parece-me, uté mesmo, aquctu concessão do culcário cm Sergipe. 

O Sr. Jo~é Llns (ARENA- CE)- Não, Excelência, não do culcilrio, c 
sim do potássio. 

O SR. I.EITE CHAVES (MDB- PR)- Perfeito, foi de poHISsio. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Cuncelundo totulmente u concessão 
c entregando 11 cxploruçào da jazida lt PETRODRÀS. 

O SR. LEITE CHAVES (MDI!- PR)- Eu agradeço nmito a V. Ex•, 
c me tranqllili:to cm s:1hcr que o Governo j{t ni'm cstú nwis disposto, pelo me
nos llil pal:tvra de V. Ex•. que o rcprcscnt:t nestll Cas:1, como ilustre V ice· 
Líder, di! ~lUC o Governo nito est{t mais disposto nuccitar desulios dessa na· 
turcta. Mas tenho certeza, pur outro ludo, que os próprios executivos ni1o 
cnnccdcm I! nZ'tll f:tlcm essas concessões, com medo de se comprometerem. 
pontue jit hit muit:1 gente compromctidn com isto. As concessões for:tm 
:llém dos limites nornmis de todos os regulamentos c hoje mui! H gente, com 
cssr1 rcL1uen:1 :therturu que existe,j{t cstú com medo de responder com cudciu, 
pelas concessões imorais c inc.'<plicúveis uté aqui fcit:ts. Eu disse com cudl!ia. 

Sr. Presidente, Sc'i.tn-fcim tivemos nqui a oportunidade de nprovm um 
projeto, p:trecc-mc que da CODEBRAS, que ê umu nrma scmelhuntc !1 NO
VACAil, que tem por nnalidadc tracar as normas do crescimento urquitetú· 
nico de uma gr:mde cmpres:t de uluminio c :tlumina que o Br:tsil haverá de 
fater com o JapUo, na Serru dos Curajás. E mostrúvumos que hú situações 
1!111 qui! o Governo tem que interferir no sctoreconómico. E que num Puis di! 
parcos recursos como o nosso, subdesenvolvido como érumos c como uinda 
sumos, essa intcrveniência é gratu e válida. Porque sexta-feira cu respondi a 
V. Ex•, ilustre Senador pelo Pará. Diziu V, Ex• que a empresa nacional, a 
!!mprcsu privadu, com poucas cxceçõcs, cru um cmbu!ite, uma mcntiru. Exis
te no Pais a empresa públicu, a sociedade:: de economia mista cu multinucio
mll. Porque quando existe empresa privada, é dessa nature~:a. em que, diga
mos, todo o seu acervo foi resultado de assalto uos erários públicos, através 
de innuências, de vantugcns, de conveniências, e que se manifestam inteiru
mentc f:tlidas. E tenho certeza que grande parte desses recursos nf10 foram 
ali aplicados, cstào, inclusive, no exterior, porque, inclusive, um desses gru
pus citados hoje e tidos como cm situação de insolvência no Puis, é detentor 
de um bunco na Europa. 

Enltto, Sr. Presidente, c Srs. Senadores, esse cnso haverá de ser, nu 
oportunidade própria, motivo de um pedido de comissão parlamcntur de in
quérito. Porque quero repetir mHis uma vez: esse caso soma ou até multiplica 
o que se conhece por affaiTf! Li nu Ido, J.J. Ahdalla e Lutf:tlla. Esse Hssunto ê 
di! extrema gravidade. E o pior: essas empresas privadas n:tcionuis, que so
mente usam H invocação do problema sociHI para finHlidade dc:ssu nmureza, 
tr<~tam o !i funcionários u cacetadas, pagam-lhes pí:ssimos salários através de 
v:tles, 1!, pum discipliná-los, trazem para a chena elementos dos piores. Eu 
quero dizer HOS senhores o seguinte: o chefe da segurança dessa usina é ex
membro da PJ DE e lá está pum receber visitantes c conter modestos ope
rários n:ts SUHS justas revoltas por ocasião de recebimento de snlários, c por 
atraso de pagamento. 

O Sr. Agenor M"l• (MDB- RN)- V. Ex• me permite um aparte'! 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo opram, Senador 
Agenor Muria. 

O Sr. ARenor Maria (MDB- RN)- Senador Leite Chaves, o Pudrt: 
Victor Gropclli denunciou esses empresários como, arbitrariamente, concor· 
rendo pura o maior sofrimeryto daqueles operúrios daquelas usinas. Agora. o 
que é de se estranhar, ê que:: o Prefeito de Porecatu ununcia que se as usin01s 
feehmcm, ele:: irá renunciar. pois as usinas concorrem com MO% do ICM dn 
:mccaducão do Município. Eu tenho a impressão que esse prefeito é mais 
funcionúrio dcstu usina do que prefeito do Município, porque. o Brasil todo 
subi!, a grunde imprcnsu nacionul, hü questUo de:: uno; dois anos passudos, d is
se que a maior fortuna do mundo era desse grupo, nào é u maior fortunu do 
Brusil, nno. E H maior fortuna do Mundo! Entilo, esse:: pessoultem umu si· 
tltuçi'io nnunccir:t c um património físico invejáveis, mas as usinus d~:vcndo 
umu fortuna. E querem fazer uma chantagem nilo contru o Governo. m:.ts 
contru a Nacào, porque realmente, têm um património invejável, são ricos. 
A imprcns:t ununciou, há questão de uns dois unos, que eles seriam u muior 
flHIUml do Mundo! Se o património é tào grande, por que então esse prohle· 
mu de fulênciu'! Por que cssu estória do património particulur ser um c o d:~ 
cmrrcsu ser outro'! Eles tcrào que responder, com o património purticular, 
pelo liUC estilo devendo c nào criar umH situução complcxn como cstu: Ire· 
ll!ntus milhões de dôlurcs pura que cssus usinas nUa fechem us suots portus'!! 
Sinceramente, nrto tem sentido, Serf.t possível que o Governo bmsilciro, de· 
ruis de lin:tndur tunta coisa, uindu pussurú u nnandur u exorbitilnci;.t de de· 
\l!rmirwdos !!mprcsúrius que querem tirur lucro em cimu de um povo cuda 
di:t nmis sofrido, como é o br:tsilciro'! Muito obrigudu u V, Ex• 

O SR. LEITE CI·IAVES (MDil- I'R)- V, Ex• tem intcir.t r:11i\o 
quunl11l l~:vanta dúvidus sobre o comporlllmc:nto desse Prefeito Dario Lumt r· 
deli i- referido no O Globo, de hoje- que ameaça renunciar .~e uGovcrnu 
recusar o linanciurncnlll, c que jú teriu ido u Ney Bmgn p:mt que este intcrfc· 
risse junto i1s uutnridudes oliciuis cm favor da uprovm;ltn do finnncmmcnto, 
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Esse Dario C um "tcsta-tlt:·fcrro", é um prr.:po~to dcs~·: !lrupo, c f:1z t> 
que lhe determinam. 

Agum, pnr incrível que pareça, o próprio Gov~:rnador N~.:y Bru~w- jú 
com rccdos, porque os jornais c.~ttw divulg;mdo os fulos- dificilmente ~c 
envolver:"~ nisso, porque embow lig:.1do politicamente ao gruro, do quul tem 
sido defensor, jú o f:lzi:~mcsmo quando a usinu pertenci:.! ao grupo untcrior. 

O Sr. Agenor Murlu (MDB- RN)- Senudor Leite Clmves, V. Ex• 
rcrmitc um ;~pmte'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- De forma que ele nu o rcnun· 
darú, mas faz umcaça, rar:~ que us uutorid:~dcs federais se amedrontem c 
cnnccd:~m o linunciumcnto imoral que pretendem. 

Novamente, com todo o pruzer, ouço V, Ex•, Scnudor Agenor Maria. 

O Sr. A~cnor Mariu (MDU- RN) --O Prefeito afirma que se a usina 
l'cchar. rcnunci:1, c os Atulla di~em que, se nào conseguirem o empréstimo de 
trr.:1cntos milhões de dólares, fcchum a usina. E u'u muneira de querer botar 
ii fuca no peito do Governo: é u'a milncira de qucrcrchunwgcar:l Nuçào. De 
fornw que me congratulo com V. Ex• pelo pronunciamento que cstú fazen· 
do, porque 11 hora i; de diliculdadc para todos, c pari! todos aqueles que ti:m, 
nesw hor;.1, compromi~~os com a Nação c com as diliculdades por que esta· 
mo.~ iltr:~vcssundo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR) - Veja V, Ex• que esse grupo 
:llua cm outros setorcs económicos, c deswque·se a ousadia com que procc· 
de. 

EsH1 Cusu tem conhecimento de que, numa i:poca de cxpanstJo do rc:· 
pl11ntio dt: c<tfé, esse grupo exigia do Governo financiumento para IHíJ mi· 
lhi:lr:S de cova!'!, quando o próprio IBC constatou que todo o seu plano nl10 
chcgiiVtl a 15U milhões. 

O Sr. A~cnor Maria (M DB - RN. Fora do microfone.) - Eu me 
lcmhro. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- E falia ameaças. Tudo o que 
estou di1cndo suiu nos jornuis. 

E mais, se não desço a detalhes é: porque espcro qu~: e~ta C<lS;.ttc:nha tu I 
uportunid:tdc, através de uma comissào parlamentar de inquérito que hm·c· 
remos de propor, porque é o caso muis gmvc que já houve, mesmo cm rc
laçiiO" J.J. Abdalla e a Lutfalla. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Todos esses dados vira o à 
baila, inclusive poderemos trazer aqui o nome do chefe da guarda du usina, 
membro da PIDE, bandido, sangUinário, que veio da Europa exutamcntc 
para exercer essa funçilo, O nome dele está aqui nos jornais. E toda Porccatu 
sabe disso. 

Ouço V. Ex• com todo o prazer, nobre Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Venho ucompanh "do, há 
longos meses, o drumu deste grupo poderoso, digamos assim, no sentido in· 
dustriul, no sentido agrícola, que agora cstl!. dando este aspecto de momento 
critico, Acho muito louvável atitudes como a de V. Ex• ao mostrar que nesta 
C usa nós estamos atentos no problema, e acredito que a posiç-lo do Governo 
não deva ser aquela de deixar com que as coisas se encaminhem pura si· 
tuuçàes como as das firmas anteriores, que V, i:.x• citou, que ucabaram se 
destruindo, com prejuízo generalizado atingindo aos que nnanciaram, inclu· 
sive, o Governo, atingindo sobretudo c acentuadumcntc os trabalhadores 
duquclcs grupos como o Abdallu c outros. Acho que u interferência do Go· 
verno, utravé:s dos órgilos apropriados, inclusive do Banco do Brasil, que é 
um dos grandes credores desses grupos, deve ser imediata, deve ser oportu· 
nu, c nunca largar, mesmo porque a situaçi\o econômica dcssu fi,,_,, ,~o é 
difícil, nào; é: uma situaçilo econõmica boa c upcnus uma situação tinanceiru 
mi1. Então, é: preferível uma intervenção a tempo, umu intcrvençt'to oportu· 
na, como eles mesmo estilo solicitando, do que deixar progredir o mui maior, 
que é se desenrolar a péssima situação financeira que vem se acentuando c 
depois os prcjufzos scrilo de todos os credores, inclusive do grande credor 
que ê u Nuçil.o c dos grandes credores que silo os trabalhadores, uquelcs que 
dependem dcssu empresa, nessu horu, cm que ela não deve nfundar. Acho 
que é louv!lvcl a intervenção de V. Ex• c que ela deve ter esse sentido ao Go· 
vcrno, de que cstumos utentes e que nilo queremos o pior mais, queremos us 
coisus com segurunçu c com respeito aos direitos du Nação. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V. Ex• rcvclu um posicionu· 
menta scnsuto. Só pura esclarecimento, quero dizer u V, Ex• o seguinte: u si· 
tuuçl10 linuncciru é pé:ssinm, 11 situuçllo econõmicu d!1 puru cobrir us gur:m· 

ti•1:-o. O pruro procede temem ria mente: n usina é umn coisu, i: uma sociedade 
:múnima que tem os seus bcns, c que r:~rte dos financiamentos obtidos pckl 
Cai:w h:onilmica c o IAA, serviu para que este grupo, cm nome do seu che
fe, Presidente Wolncy Atalla c dos seus irmãos, adquiris~c tcrrils c não cn1 
nome da usina, nws cm nome deles próprios. De formil que: ;1 situ:.~çtJo dn usi· 
na, ccnrwmicamentc, t:lmhém i: ruim: mui durú pura cobrir esses financia
mentos da Cai.l(a Económic:l c do Banco do Brusil. E por c~sa razão que pro· 
pugno,;, f:dta de outra :1hcrnutiva, ou duçilo cm pagi.lmcnto quer dit.cr, umu 
:lvali:u;lw c o recebimento de todo o uccrvo cm pagamento da divida, ou, en· 
tilo, e~sil d:~ intcrvcnçi1o di reta do Governo. Porque realmente eles silo capil· 
/Cs de fechar o estabelecimento c de rcalmente demitir 4.tJOU funcionúrios. E 
cmpre.~:ls des\0:1 nuturcza só invoc:~m o nome do opcrúrio para fazer chanta· 
gcns. Entiin, ii intervenção do Governo teria, mesmo com base na Consti· 
tuic:w. esta justilic:~tivu: cvitm o desemprego cm mass:~ de opcrúrios que 
cnn~titucm xur;;, dil cidade dr: Porecutu. 

Agora, dar novos linanciamcntos, sc não té:m c:lcs condição ulgumu par:1 
continu;.tr it testa do estabclccimento, seria um cxugcro. 

Confesso a V. Ex• que se ultrapassou todos os limites do tolerável neste 
cuso. Ninguém no Pais, até hoje, recebeu financiamento tão vultosos quanto 
csse grupo. Inclusive para adquirir a maior moagcira de c:.tfé cm New York. 
a Hill's Brothers, com aval do Banco do Brasil. 

E cncontrci empresários em New York, que me disseram: "Mas, Senil· 
dor. como é que o bunco aliciai, como i; que o seu Governo cai cm uma 
"fria". dcss:l.s'! Porque cscroqucs dessa natureza, aqui em Ncw York há cm 
qu<~nttd:tdc . 

E ninguém sabe, ati; hoje, u mziio pel:.~ qual compraram uma moagciru 
dt~quela n:11ure1.a. Depois í: que houve insinuaçàcs- que não quero agora 
acciwr. Muit:t gente diz qut: a ri111i.o da compra residiu na intenção de cxpor
l<lçào de c;~ fi: contrabandcado, sob a alegação, digamos, de que a firma tinha 
a nHttriz :1qui c uma filiallú, c o café s;1iria sem incidcncia do confisco. Mcs· 
mo <1ssim deu-se :.1 falência da lirmu lá, porque, ainda que ousudos, não aten
wram pura o l';no de que nos Estados Unidos as moageiras trabulham cm 
~intoni:1 com os grundes supermercados nacionais. Os supermercados dos 
Est01dos Unidos só compmm café de firmas quando americanus. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DO- PR)- Ouço o nobre Senador Age· 
nor M:~ria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- O Padre Vítor Gropelli denun· 
ciou que havia condições desumanas de trabulho nas usinas desse Grupo. V. 
Ex• tem toda ra1.ào. O património da sociedade que responde pelo débito é: 
um c o putrimõnio particular de cada um dos di retores é: outro, e não respon
de pelos débitos. Acontece que aquilo que a sociedudc anônima tem para res
ponder i: menos do que u importância que eles estilo devendo. Eles estilo de
vendo mais do que o que representa o patrimõni~ da soci~dudc. Individual· 
menu: cadu um é muito rico, mas nenhum deles vai responder individual
mente pc:las dívidas. Quem responde pelas dividus é: o património da sociedu· 
de. A uquisiçào que o Grupo fez nos Estaods Unidos- ri:t~lmcnte na época 
chamou u atenção de toda u Nação- c agora n chantagem de fechar a usina 
hoje- já deve estar fechada, se não conseguiu 300 milhões de dólares- é: a 
dcmonstraçiio de que o Governo por muito tempo vem suportanto essa si
tuação. Segundo notícia circulada, ontem à noite, em Curitiba, pelo Sr. Mi· 
nistro da Falenda, ainda vUo continuar na mesma moleza. O Sr. Ministro da 
Fuzcndu disse: 

"GOVERNO NÀO QUER FECHAMENTO 

Em Curitiba, o Ministro da Fazenda; Sr. Karlos Rischbicter, 
declarou ontem que o Prefeito Dario Lumurdelli, de Porecutu, 
pode tranqUilizar-se, porque nilo é: do interesse do Govcrmo permi· 
tir :1 puralisuçilo da Usina Central do Paraná. "Há umu comissão 
do Governo estudando, detidumente, a situação de todo o Grupo 
Atulla -c nilo só a emprcsu de Porccatu- pura cncontrJr uma 
solução sutisfutóriu, cm pouco tempo". 

Muis umu vez o Governo vui procurar encontrur uma saída paru esse 
Grupo. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- JA teria dado esses recursos, 
nào fosse cssn aberturu. Com essa abertura, muitos dirctores, muitos minis· 
tros, muitos executivos nào cstdo mais com corugcm de dar esses auxílios, 
porque subem que hoje podem responder gravemente por isso, 

Esse Grupo é produto desse "milugrc" de 1964. O Sr. Wolney Atulla, 
como jC1 disse, cru engenheiro du PETRODRÀS há menos dr: lU unos. Com· 
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pruu li:u.Jo a usinu. pagou uma minimu pmtc lcvantundo, cm seguid:.1. os ele· 
v:u.lns linanciwncntos u f.JUC me referi ... 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Muito hcm. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR) - ... c :~ind:~ tem o topete d:~ 
amcuça, 

Neste Pais, quolOdO :llgu~m é devedor cm determinado sctor, ilt~ nca 
numa rosicào de diminuiçi1o, de humildade. Esses, nito. Esses slio de imror: 
uu f:~zcm isso ou viram o Puis, porque sabem que há muitu gente Cllmprome-
tida. . 

Est:1 a mzàn de ser da ComissUo de Inquérito, tito logo o Sc:nado tenh:t 
condições de comportá-la. Se ã época, conheccndo o fato, não pedimos a sua 
constituiçito, é por4uejá há um número limitado de Comissàcs de Inquérito 
cm processamento, ao mesmo tempo, nesta Casa. Pelo rc:gimento esse núme· 
ro nito rode ir além de quatro. 

O Sr. Jo,.; Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um apart•:'? 

O SR. J,EITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer. 

O Sr. Jo..; Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Leite Chaves, dcso
jo referir-me ~:o aparte do eminente Senador Agenor Maria. A declaração do 
Ministro Karlos Rischbietcr, no sentido de tranqUilizar a população c os 
opcrC1rios quanto ao destino da unidade produtiva em si, em nada compro· 
mete a posição do Governo c nem envolve atitude que não mereça a rotai 
:~provotçào do País. E claro que o Governo nUa tem interesse de ver a unida· 
de fechttdu, uma fábrica instalada é acima de tudo um pntrimônio da Nação, 

LJUC n Governo ni'to tem interesse de ver tornar-se improdutivo, pnwoc:mdn 
;~dcmai~ desemprego cm nmssa dos opcrllrios. Unw solm;~n. que alinal per
mita que a uniliotdc continue cm rrmluçito, pode nl'w onerar os cofres rúhli
cm. No momento o Governo e~tudu o assunto c nada indica que o ónus niw 
rt..:L:aia C:\illi1111Cnte sohrc OS rcsronSÚVCÍS, SC:/11 prejUÍ/0 do!'! Llf'ICr{trios ljiiC ali 
tr:thi!lham. Esh: esclarecimento me parece es~cncial. 

O SR. LEITE CfiA VES ( M DB- I' R)- A meu ver só hit du:~s :~ltcr
n;tliv;ts: nu :L itssurH,;ihl di! dívidu, com rt:ccbimento de todo o aecr\·o, rne· 
diante ;tv:tli:~çi'to: ou, cntiw, a intervenção económica asscgumd:t pela Cnn~· 
tituiçi'to. 

Sr. Presidente, agmdcço a atenção de V, Ex•. (Muito hcm! P<~lmas.) 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 
ERRATA 

Na A til de Reuniiw do Conselho Deliber:llivo, realizudtt no dia 5 de ju
nho de 1979, puhlicad:~ no IJ('N- Scçito 11- de 14-6-79, pitgina 2.6HH. 2• 
colun:1, 

Onde se lê: 

"tendo o Conselho decidido pela continuaçito do pag:.1mcntn 
d:1s contribuições, contra o voto do relator." 

Leia-se: 

"tendo o Conselho decidido pela niw continuaçi'lll do pag:.t
mcnto das contribuições, nos termos do voto do rel;.ttor ." 

.\\1 ·/ 
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2. Toncredo Ntvn 
3. Roberto Saturnino 
"'· Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Btnovldt1 

Suplenlls 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. J11M Freire 
4. Jo.- Sam,Y 
5. Milton Cobrai 
6. 

MDB 
1. Paula Bros10rd 
2. Marcas Frtlrl 
3. Lózara Barbazo 
"'· JoM Rlc:ha 

Alllstente1 Carlos Gullhermt FonMca - Ramal 676 
Reunl6t11 Quintas·felras, às9.30 hara1 
Local• Sala "Clóvis Be'lilócqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSAO DE LEGISlAÇAO SOCIAL- (CLS) 
(9 membrot) 

COMPOSIÇAO 
Presldent•• HeMdlo Nuntl 

Vlce·Prt1ldentec Lenoir Vorgas 

Titularei 

1, Lenoir Vergo• 
2. Helvldio Nun11 
3. Jtu• Freire 
"'· Moocyr Dalla 
5. He~rlque de La Rocque 
6. Aloy•lo Cho~• 

Suplenttl 
ARENA 

1. Jutahy Magolh611 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Mlchll11 
"'· Benedito Conelot 
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1. Franco Montara 
. 2. Humberto Lucena 

3. Jai1on Barreto 

MDB 
1. Nel10n Carneiro 
2. Marcos Freire 

A11ilttnte1 Daniel Reis dt Souza- Ramol675 
Reuniões. Qulntos·felral, às 11100 horo1 
local. Sala "Cióvi1 Bevllocquo''- Ane•a 11- Ramal 623 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mtmbro1) 

COMPOSIÇAO 

Presidente• Arnon dt Mtllo 
Vic .. Pre•identec Alberto Silva 

Tlhllorel Suplentt11 
ARENA 

1. Lu i :r Cavalcante 1. Affon10 Camargo 
2. Milton Cabral 2. Joóo Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magolha11 
"'· Arnon dt Mtllo 

MDB 
1. Dirceu Cordo10 1. Gllvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnlno 
3. Henriqut Santillo 

Anlstente• Ronaldo Pacheco de Olivtiro - Ramal306 
Reunl6e11 Quartos•felras, às 11100 horas 
Local• Anexo "B"- Sala ao lado do Gab. do Sr. Stnador 
Jo6o Botco- Ramai"S.. 

COMISSAO DE REDAÇAO- (CR) 
(5 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Prelidtnt•• Dirceu Cardo10 
Vice-Pmldentec Adalbtrto S.na 

Titulares 

1. Tono Outro 
2. Saldanha O.nl 
3. Mendet Canele 

1. Dirctu Cardo10 
2. Adalberto Stno 

Suplenttl 
ARENA 

1. JoOo Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. JoM Samey 

MDB 
1. Hugo Ràmas 

A11l1tento• Maria There:ro MagolhOts Motla- Romal1 :W 
Rounlllel• Qulntos·ftirol, às 12100 horo1 
Local. Sala "Clóvis Bevllócqua''- Anexo 11- Romal623 

COMISSAO DE RElAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro1) 

· COMPOSIÇAO 

Presldent11 Tor10 Outra 
l•·VIc•Pretldenle• Saldanha O.r:rl 
2'·VIc .. Prt~ldent•• lamenta J~nlor 

Titulares 

1. Tono Outro 
2. Bernardino VIana 
3. Cialdanha D•r:ri 
"'· Lomonto J~nlor 
.5. Mendtl Conale 
6. Aderbol Juretno 
7, Almlr Pinto 
8. Lena! r Vargot 
9. Jo1á Sarney 

Suplentll 
ARENA 

1, Aloy•io Chave• 
2. Pedro Pedroulan 
3. Henrique de La Rocqut 
"'· JoM Gulomard 
5. Lulz Cavalcante 
6. 

1, Pouln 8rouord 
2, Ntl1on Carneiro 
3. Itamar Franco 
"'· Jo., Richa 
5. Amoral Peh1oto 
6. Tancredo Ntvtl 

.lunhodt•I971J 

MDB 
1. Marco• Freire 
2. Mauro O.nevidtt 
3. Leite Chavtl 

Aulstenle• C6ndido Hippertt- Ramal• 301·313 
Rtuni6011 Quarta•·felros, às 11100 horot 
local. Sola "Ruy Barbo•a"- Ant~o 11- Ramah621 • 716 

COMISSAO DE SAUDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Prtlidenlt• Gilvon Rocka 
Vic .. Prttldente• Henrique Sontillo 

Tltul'ortl Suplenlll 
ARENA 

1. Lomanto JUnlor 1, Saldanha Oeni 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alber1o Silvo 3. Benedito Canela• 
4. Jo1á Gulomord 

MDB 
1. Gilvan Rocha 1. Jos; Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Joi10n Barreto 

Anistenllll Corto• Guilherme FonHCa- Ramol676 
RtuniOe•• Qulnta .. feirot, àt 10.30 horas 
Local. Solo "Ruy Borboto"- Anuo 11- Ramois621 • 716 

COMISSAO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇ.\0 

Pmldenlt• Jorge Kolumt 
Vlce-Pmldtnte• Mauro lenevldn 

Titular11 

1, Jorge Kalume 
2. Lul:r Cavalcante 
3, Murllo Badaró 
"'· Benedito Ftrreira 

1. Mauro Btnevldtl 
2. Agenor Mario 
3. Hugo Ramos 

Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2, Amoral Furlan 
3. Ja-' G.liomard 

MDB 
1. Cunha Uma 
2; Jol10n Barreto 

Aulttente• Carlos Gullhermt FoniiCa- Ramal676 
Reuni6t11 Quarta .. felras, à1 9.30 horat 
Local• Sala "Ruy Barbo10''- Aneao 11- Ramolt621 • 716 

COMISSAO DE ~ERVIÇO PÚILICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Prt1ldent•• Evandro Carreira 
Vic•Pre1ldente• Humberto Lucena 

Tltulor11 

1, Raimundo Parente 
2. Henrique d• Lo Rocque 
3, Bernardino Viana 
.t. Alber1o Silva 

Supl•nttl 
ARENA 

1. Affon10 Camoroo 
2. Pedro Pedro11lon 
3, A.derbol Jur•ma 
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I, EYandro Carreira 
'1. Humber1o Lucena 
3. la:rara Barbo:ra 

MOB 
1, Oresttl Que reia 
2. Evelcllia Vieira 

Titulares 

I. Benedito Ferreira 
:!. Vicente Vuolo 

Auistente1 SOnla Andrade Peixoto- Ramal 307 3, Pedro Pedrouion 
ReuniOns, Ouintas·feiras, à1 9,30 horas 4. Affoma Comargo 
Locah Sala "Ruy Barba1a"- Anexo 11- Ramois621 e 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICACOES 1, Evondro Carreiro 
E OBRAS PUBliCAS- (CT) 2. Lazaro 8arbo1o 

(7 membro1) 3, Or11te• Qulrcla 

COMPOSIÇAO 

Suplente• 

ARENA 

1, Pano• POrto 
2. lomonto JUnlor 
3. Alberto Silvo 

M08 

1, leite Chov11 
2. Agenor Mario 

Prelidenll; Benedito Ferreira 
Více·Presldtnltl Vlctnfl Vuola 

Atliltente; Ronaldo Pacheco dt Oliveira- Ramal306 
Aeunl6e11 Ttrça1•felra1, Os 10;00 hora• 
Local1 Sala "Ruy Barba.a"- Anexa 11- Ramais 621• 716 

SERVIÇO DE CC~USSÕtS DI::R:·tM:E:iTES 

Quula-rtlra 27 3059 

8) SERVIÇO OE COMISSOES MI~! AS, ESPECIAIS 
E OE INQU!RITO 

CominOes Temporario1 

Ch~tlet Ruth de Sou:a C:a1tro 
locaL Anexo 11 - Terroo 
Telefona: 22.5·8~0.5 - Ramal303 
I) ComiuOas Temporóriol poro Projetas da Congreuo No 
cionol · 
2) ComiuOes Temparario1 para ApreeioçOa de Vetos 
3) ComiuOes Especiais e delnquírito, e 
4) Comiuóo Misto do Proieto de Lei Orçamentaria (ort. 90 
do Regimento Comum). 

A1sistente1 de Cami"Ou; Haroldo Pereira Fernandes - Ra· 
mal6741 Alfeu de Oliveira- Aamai674J Cleide Maria B. F. 
Cruz. - Ramal -'981 Mauro l.apet de Sá - Ramal 3101 Leila 
Lliva1 Ferro Ca1ta- Ramal 31•. 

HOnf.RIO DAS REUNIÕES 01\S CO!HSSÕCS PCIC·!IINENTES DO SENI\DO FEDERAL 

HO!'.i"' .. S TERÇII s 1\L/\S 1\SSISTE:l:':'E IIORI\S QUI~TA Z i\ L ,\ S I ·.~srs'!lr.··· ... ~-1 J.... • • -·· .... ' 

RUY U/1RnOSll 

I 
cv:)v:::s m:vr~íCQt:1\ l c.T. RON1iLD~ C.F. GUILHERME I R.lmai~-G21 c 7lG 
H.lr.l.:.l - ó 23 lO:CO 

09:JO 

l c.~i.R. CLÓVIS BCV!Lf.CQU!, CUILHER!IE c.s.P.c. RUY DARI30Stl sü:·:rA R.;.t::-,.ll - G:!3 
n~";l.Ji~-ó2~ ~ "1 o 

I 

, .o 
HOMS QUIIRT,\ s 11 L ,, s 1\SS IS TENTE 

CI.ÚVIS BEVIL!ICQ~II C.E.C sor:v, I Ramc:tl - 623 09;30 C.S.N. RUY Dti.RBOSll GUILHERME 10:00 
Ramais-621 e 716 

C.D.F. RU'I 61\RDOS!', nor;;.r.co 
c.c.J. CLOVIS BEVILACQUI\ MIIRI/1 Rrunais-621 e 716 

Ramal - 623 HELENA 
10:30 c.s. RUY !U\RBOSI\ GUILIIER:·IE 10:00 

C.A. RUY DIIRBOSI\ SONIII 
Rami'lis-621 e 716 

Ramais-621 e 716 11:00 C.L.S. CLOVIS DEVIL!.CQUII DANIEL 
10:30 C.E. RUY BARBOSA DIINIEL Ramal - 623 

namais-621 e 716 
12:00 C.R. CLOVIS BEVILACQUA liA RIA 

Ramal - 623 THEREZA C,R.E. RUY BARBOSA CANO IDO 
Ramais-621 e 716 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO "D" RONALOO 
Ramal - 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 079 QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1979 BRASILJA - DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber ,que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Luiz 

Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇi\0 N• 27, DE 1979 

Autoriza o Gorerno do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no 
ralor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), para aplicação em proje- , 
tós de construção e parlmentaçio de rodarias e de cletrificaçào. • 

Art. I• E o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo, 
com o aval do Governo da União, no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, com financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fa
zenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar projetes de construção e pavimentação de rodovias e de 
eletrificação naquele Estado. ' · • 

Art. 2• A operaç-lo de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal,~ 
taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarrega· 
dos da execução da~política económico-financeira do Governo Federal c, ainda, o disposto na Lei Estadual 
n• 3.701, de 31 de maio de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia do dia I• de junho de 1979. 

Art. 3• Esta Resolução çntra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de junho de 1979. - Senador Lui: Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

.• 

. 

I - ATA DA t07• SESSi\0, EM l7 DE JUNHO DE 1979 

1.1 -ABERTURA 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/79(n• 15/79, nu Câmara dos 
Deputados). que aprova o te> to dos Estatutos do Grupo de • Pulses 
Latino-Americanos c do Curibe El<portudorcs de Açúcar - GEPLACEA. 

1.2- EXPEDII;NTE 

1.2.1 - Oflelos do Sr. I•·SecretArlo do CAmoro dos Depulldoo 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da C:imuru n• 45/79 (N• 924/75, nu Casa de ori· 
gcm), que isenta da contribuiçl\o no Instituto Nacional de Previdência So~ 
ciol, como cmprcgudoras, as entidades que prestam assistência m~dica 
aos seus associados. 

-Projeto de Lei da Cãmuru n• 46/79 (n• 1.775/75, nu Casa de ori· 
gem), que dispõe sobre u nprcsentuçao de cspct6culos musicais ao vivo, 
nditnndo capitulo à Lei n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que instituiu 
u Ordem dos Músicos do Brasil. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 15/79 (n• 13/79, nu Câmuru dos 
Deputados), que nprovu o te>to do Protocolo de 1978 pura u Quurtu 
ProrroguçUo du ConvençUo sobre o Coml:rcio do Trigo de 1971, uprova· 
do na Conferêncht reuli;,:udu cm Londres, nu sede do Conselho Interna· 
cionul do Trigo- CIT, n 23 de murço de 1978. 

1.2.2- Parece~es 

Referentrs às seguintes matérias: • 

-Projeto de Lei da Câmara n• 98/78 (n• 3.356-B/77, nu Casa de ori· 
gem), que inclui parãgrafo ao urtigo 46, da Lei n• 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 (Código Nacional de Trânsito). · 

-Projeto de Lei da Câmara n• 117/78 (n• 1.561-C/75, na Casa de 
origem), que uerescenta § 6• ao urtigo' ~2. da "Lei n• 5.108, de 21 de se· 
tembro de 1966- Códillo Nacional de Trânsito. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 123/78 (n• 1.230.8/75, nu Casa de 
origem), que altera a redução do§ 2• do urt. 72, da Lei n• 5.108, de ii de 
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

-Projeto de Lei du<:âmuru n• 133/78 (n• 3.879·8/77, na Casa de 
origem), que ace<:scentu dispositivos oo Código Nacional de Trllnslto (Lei 
n• 5.108, de 21 de setembro de 1966). · 

-Projeto de L~i dn Cãmuru n• 18/79 (n• 861·C/75, nu Casa de o ri· 
sem), que dispõe sobre transporte colctivo cm curroccrius de caminhões, 
c dll outrus providêncius. 
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- Projeto de Decreto Legislativo n9 7/79 (n~ 6·Bf79, na Cümara 
dos Deputados), que aprova o Protocolo sobre Privilégios, Isenções c 
Imunidades da Organização lnternucional de Tclecomunicuçõcs por Sa· 
télites -INTELSAT- assinado cm Washington no dia 19 de maio de 
1978, pelo Governo Brasileiro, 

-Mensagem n• 85/79 (n• 148/79, nu origem), do Senhor ?residen· 
te da República, solicit:mdo ao Senado Federal, para que seja autorizada 
a nlicnaç1io de terras públicas no Distrito Agropecu!lrio da Superinten
dência da Zonól Frunca de Manaus (SUf:RAMA), à empresa Agrope
cuária Santa Úrsula Ltda. 

-Projeto de Resolução n9 35/79, que autoriza o Poder Executivo d 
alienar à empresa Agropccuária Santa Ürsula Ltda., lotes no Distrito 
Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SU
FRAMA) p:~ra a implantaçi10 de projetas, devidamente aprovados, cm 
área de 15.000 hectares. 

. 1.2.3 - Requerimento 

- NQ 218/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solici
tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento 
do Ministro Mário David Andreazza, para os estagiários da Escola Supe
rior de Guerra. 

1.2.4 - Lelturn de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n• 199/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Qué::rcia, que acrescenta§ 39 ao artigo 39, c dá nova redução ao 
artigo 5• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

- Projeto de Lei do Senado n• 200/79, de autoria do Sr. Senndor 
Franco Montara, que dispõe sobre medidas de combate à poluição de (1. 

suas nuviais, determinando que as indústrias somente poderão eretuar 
despejos à montante da respectiva captação. 

1.2.5 - Comunicações 

- De Srs. Senadores que se ausentarão do Pais. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO- Registro das atividades desenvolvi· 
das pelo Ministro Cesar Cais, por ocasião do centésimo dia de sua admi· 
nistração à rrente do Ministério das Minas e Energia. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo às autoridades respon
sáveis no sentido da realização de estudos que visem um maior amparo 
aos idosos do Pais, 

SENADOR AGENOR MARI,I- Homenagem a mcmbria do Dr. 
Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, por ocasião do transcurso do 
90' aniversário de fundação do jornal "A República", de Natui-RN. Con
siderações sobre a realidade políti ::~, económica e social do Pais. 

1.2. 7 - Comunicação da Preoldêncla 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.8 - Leitura de projeto• 

-,.Projeto de Resolução n• 36/79, de autoria da Comissão Diretora, 
que revoga o art. 6• da Resolução n• 17, de 1973, cria funções gratifica· 
das de "Oiicial de Gabinete", e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 201/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz allcrações na Lei dos Registras P~blicos, 
compatibilizando·a com o vigente Código de Processo Civil. 

1.2.9 - Requerimentos 

- N• 219/79, de urgência, para o Oficio n• S/8/79, do Governador 
do Estado da Bahia, solicitando autorização do Senado Federal a fim de 
que aquele Estado possa contratar operação de empréstimo externo, no 
valor que menciona para os fins que especifica. 

- N• 220/79, de urgência pura o Projeto de Lei do Scnndo 
nQ I 94/79, que estabelece o teta da pensão utribufda u ex-servidores !ISSO• 

ciados do IPC, c dá outras providências. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Requerimento nv IIJ4/7'l, de uutoria do Sr. Senudor Lourivnl 
B<tptistu, solicitundo a trans.:riçi1n, nos Anais do Senado Federal. da Or· 

dem do Di:.1 do Ministro da Aeronáutica, Tenente· Brigadeiro Dêlio Jur· 
dim de Mattos, cm cumemomçào ao 4R~' aniversário do Correio Aéreo 
Nacion:1l. Aprovado. 

-Requerimento n~" 197/79, de autori:1 do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicit<tndo a trunscrição, no:-. Anólis do Senado Federal, do dis
curso prorerido pelo Senhor Presidente da República, João Baptista Fi
gueiredo, no dia 13 de junho de 1979, por ocasião do enccrrumento do 
Forum dns Américas. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado n9 136/76, de autoria do Sr. Senador 
Louriv:~J Bó.iptista, que ultcra a Lei n~' 4.886, de 9 de dezembro de 1965, 
que regula as óltividades dos representantes comerCiais autônomos, e dá 
outras providêncius. Votuc;ilo ndiada para u sessão do dia 21 de agosto do 
<~no em curso, nos termos do Requerimento n~' 221/79, 

- ?rojeto de Lei da Cámara n• 86/77 (n' 877/75, na Cnsa de ori· 
gem), que altera dispositivo da Lei n~ 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 
Discussão ndhulu para u sessD.o de amanhã, nos termos do Requerimento 
nv ~22/79. 

- ?rojeto de Lei do Senado n• 4/79, de autoria doS r. Senador Ncl· 
son Carneiro, que estende aos depósitos judiciais em dinheiro, ordenados 
por outras autoridades judiciárias, a correção monetâria prevista para os 

·ordenados por Juizes Federais. Aproudo, cm segundo turnq. A Com is· 
süo de Redaçào. 

- Projeto de Lei do Senado n9 35/79, de autoria do Sr. Senador 
Paulo Brossard, que revoga o art. 528 da Consolidação das Leis do Tra
balho - aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943. 
Aprovado, em primeiro turno, com emenda. À Comissão de Redução. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 75/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre a transmissão, por emissoras de rádio 
c televisão vinculadas à União, de programas de debates sobre problemas 
brasileiros, e dá outras providências. (Apreciação preliminar da constitu· 
cionalidade e juridicid<tde). Discussão adiada para a sessão do dia 24 de 
agosto vindouro, nos termos do Requerimento nQ 223/79, após usar da 
palavra o Sr. Franco Montara. 

- Projeto de Lei do Senado n• 86/79, de autoria do Sr. Senador 
Agenor Maria, que elimina a exigência do período de carência para con· 
cessão, pelo INPS, de beneficias em virtude de incapacidade para o traba
lho ou morte do segurado. (Apreciação preliminar da constitucionalida· 
de). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS AP0S A ORDEM DO DIA 

-Oficio n• S/8/79, em regime de urgência nos termos do Requeri
mento n9 219/79,lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das Co
missões competentes, nos termos do Projeto de Resolução n' 37 {79. À 
Comissão de Redaçi10. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 194/79, cm regime de urgência nos 
termos do Requerimento n9 220/79, lido no Expediente. Apro,ado em I I' 
e 29 turuo. Ã Comissão de Redução. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n' 37/79, cm regime de 
urgência. Aprotrada, ii promulgação. 

- Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 194/79. em regime 
de urgência. Aprovada, à Cümara dos Deputados. 

1.5 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENADOR JARRAS PASSARINHO, como Llder- Mensagem do 

Senhor Presidente da Rcp~blica, encaminhando à deliberação do Con· 
grcsso Nacional, texto do projeto de lei da anistia. 

SENADOR PAULO BROSSARD, como Llder- Considerações 
sobre o assunto tratado pelo orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR iosE LINS- Realizações do Governo João Figucirc· 
do ao ensejo do transcurso dos 100 primeiros dias de sua adrninistruçilo. 

SENADOR GASTiiO MIJLLER -Apelo ao ?residente da ELE· 
TR.OBRÃS e ao Ministro das Minas c Energia, no sentido de concederem 
·primeira prioridade à construção das usinas hidrclétricas no rio Ara
suai:~, no trecho d<t cachoeira Couto Magalhilcs até Araguainu-MT. 

S/o.'NADOR LOURIVAL BAPTISTA -Congratulando-se c,am a 
direçào da Empresa Brusilciru de Correios e Telégrafos- ECT, pelos no· 
vos êxitus alcunç:1dos no sctor. 

.l'fN,IIJ0/1 JUTAIIY MAGM.IIÃES- Os cem primeiros dias do 
c;(), c r no .luút) Figueiredo. 
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SENADOR /T,JM,fR FRANCO-Solicitando ao Ministro da Prc
vid~ncia c Assist~ncia Social 01poio concreto à Maternidade c Hospital 

· Tcrcl:a d~: Jesus, de Caxambu. Apelo :~o Ministro da Educação c Cultura, 
cm favor da concessão de funcionamento da Faculdade de Ciências 
Agrúrias de Alfcnas. Providências para o retorno das transmissões dirc
tas, por canal de TV de Juiz de Fora, de jogos realizados no Estádio 
Mfirio Filho, nu cidade do Rio de Janeiro, 

SENADOR MILTON CABRAL-Aplicação do racionamento ao 
consumo de derivados de petróleo. 

SEN,! DOR BENEDITO FERREIRA -Congratulando-se com o 
Governo de Goiás, pela elaboração do .. Projeto Rio Formoso", visando 
a implantação de pólo agrícola no Município de Formoso do Araguaia. 

1.6 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Convocaçüo de sessüo do Congresso Nacional a realizar-se ama
nhã, às li horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.7 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA 108• SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE 1979 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 -' Requcrlmenlos 

N~' 224/79, de autoria do Sr. Senador Tancreda Neves, de dispensa 
de interstício e,prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução 
n' 35, de 1979, que autoriza o Poder ExecutivO a alienar à empresa Agro
pecuária Santa Orsula Ltda.,lotcs no Distrito Agropccuário da Superin
tendência du Zona Franca de Ma naus (SUFRAMA) pura a implantação 
de projetas devidamente aprovados, cm área de 15.000 hectares, a fim de 
que ngure na Ordem do Dia da próxima sessão. Aprondo. 

N~' 225/79, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando o 
dcsurquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 166/77, de autoria do 
Senador Otto Lchmann, que dispõe sobre o tombamento da sede da Fa· 
zenda Santa Mônica, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro, antiga pro

, prh:dade do Barão de Ururaí, onde Duque de Caxias morou na velhice, c 
viria a falecer, c dá outras providências. 

N~' 226/79, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, de desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n9 266/77, que altera dispositivos 
da Lei n• 3.725, de 15·1-19- Código Civil Brasileiro- modificada pela 
Lei n• 4.121, de 27·8-62, c dá outras providências. 

N• 227/79, de autoria do Sr. Jarbas Passarinho c outros Srs. Sena
dores, de'urgência pura o Oficio n• S/9, de 1979, do Governador doEs· 
tado do Cearâ, solicitando autorizaçãp do Senado Federal a nm de que 
aquele Estado possa contratar operação· de empréstimo externo no valor 
de USS 30,000,000.00 para os fins que especifica. 

N~' 228/79, de autoria do Sr. Jurbas Passarinho e outros Srs. Sena· 
dores, de urgência para o Oflcio n• S/10, de 1979, do Governador doEs
tado de Minas Gerais, solicitando autorização do Senado Federal para 
que aquele Estudo possa contr:Jtar operação de empréstimo externo, no 
valor de USS 75,000,000,00 para os fins que especifica. 

N9 229/79, de autoria do Sr. Senador Gubricl Hermes, solicitando 
licença do Senado pura ausentur·sc dos trabalhos da Casa no período de 7 

de julho u 5 de agosto, a nm de comparecer ao 2~ Congresso lntCrnacional 
de Auditores e Contadores, a realizar-se cm Lima-Peru, e visitar, u con· 
vite do Governo alemão, as instalações nucleares daquele País. Aprova
do, 

2.2.2 - Comunlcuçào do Pr .. Jdêncla 

Recebimento do Offcio n• S/15/79, do Governador do Estado de 
Pernambuco, solicitando autorização do Senado Federal para que aquele 
Estado possa realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 50,000,000.00 para os fins que especifica. 

2.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADORES PAULO BROSSARD e ALOYSIO CHAVES, rcs· 
pectivamente, em nome da Liderança do MDB c da ARENA- Conside
rações sobre a matéria constante da Ordem do Dia da presente sessão. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Parecer da Comissão de Constituição c Justiça sobre a Mensagem n' 
'15, de 1979 (n• 171/79, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Rc· 
pública submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. Marcelo Mi
randa Soares para exercer o cargo de Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sul. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÔS A ORDEM DO DIA 

Oficio n9 S/9/79, em regime de urgência, nos termos do Requeri· 
mento nll 227/79, lida no Expediente. Aprovado, após pareceres das co· 
missões competentes, nos termos do Projeto de Resolução n' 38/79. A 
Comissão de Redução, 

Oficio n11 S/10/79, cm regime de urgência, nos termos do Requeri· 
menta n9 228/79, lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co· 
missões competentes, nos termos do Projeto de Resolução n~ 39/79. Ã. 
Comissão de Redução. 

Redação nnal do Projeto de Resolução n' 38/79, cm regime de ur
gência. Aprovuda, à promulgação. 

Redução final do Projeto de: Resolução n' 39j79, cm regime de ur
gência. Aprovada. à promulgação. 

2.5- COMUNICAÇÀO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a realizar-
se amanhã, às 9 horas c JO minutos, com Ordem do Dia que designa. 

~. 6- ENCERRAMEi-ITO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSi\0 ~NTERIOR 

- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferidos na sessão de 26-6-79. 

4- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 16, de 1979. 

5- ATAS DE COMISSl:lES 

6 - MESA DIRETORA 

7- J.IDF.RF.S E VICE-J.IDERES DE PARTIDOS 

.8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 107• SESSÀO, EM 27 DE JUNHO DE 1979 
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO 
GABRIEL HERMES E LOURIVAL BAPTISTA •, 

,.fS 14 l/ORAS E JO MINUTOS, ACIIAM-S.fi PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

~ Adulberto Sena - Jorge Kulum'e- Evandro Carreira - Raimundo 
Parente- Jarbus Passarinho- Alcx,undrc Costu- Henrique de lu Roc
lJUc- Ucrnurdino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Muuro Ucnt!vidcs - Agcnor Mariu- Dinnrtc Mariz - Cunhu Limu -
Milton Cabrul- Adcrhul Jurenlll- Nilo Coelho- Lourival Buptista-

Jutahy Magalhães- Lomanto Júni~r- Luiz Viana- Dirceu Cardoso_ 
Moucyr Dulla - Amurai Peixoto - Netson Carneiro- Orestes Qul:rcia _ 
Benedito Ferreira- lflznro Barboza- GastUo MUller- Saldanha Dcrú 
- Affonso Camnrgo- Leite Chuvcs- Paulo Brossard __:Tarso Dutru. 

O SI!. I'I!ESIIlENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença acusa 0 
comparcctmc~to de 35 Srs. Senadores. Havendo número rcgimentul, declaro 
aberta a scssao, 
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O Sr. tv-Secretário procederá à leitura do E~pcdicnte. 

E lido o .1·eguintt' 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 

Do Sr. /P-S,•cretcirio da Câmara do.r Deputados, encaminhando à rt'l'f.\·üo 
do &nado autôgrafoJ dos .reguinte.f projeto.f: 

PROJETO DE LEI DA Ci\.MARA No 45, DE 1979 
(n' 924/75, na Casa de. origem) 

Isenta da contrlbul~ào uo lnsthuto Nacional de Previdência So
cial, como empregadoras, as entidades que prestam assistência médi· 
ca aos seus associados, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' As entidades sindicuis de categQI'ins prolissionuis que prcstum 

assistência médica nos seus associados ficam isentas da contribuição previ
denciári:l, como empregadoras, ao Instituto Nacional de Previdência Social. 

Art. 211 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Arl. 3~' Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLA('ÀO PERTINENTE 

LEI N' 3.577, DE 4 DE JULHO DE 1959 

Iscnru da taxa de contrlbui~ào de prefidéncill dos Institutos c 
Caixas de Aposentadoria e Pensõh IIS entidad~s de fin!'l filantrópicos 
reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de suas din:torlas 
não percebam remuneração. 

O Presidente da República: 

Faca saber que o Congresso Nacional manteve e eu promulgo, nos tt:r
mo!i do art. 70, § J9, da Con:;tituicào Federal, u seguinte Lei: 

Art. I~' Ficam isentas da taxa de contribuição de previdênciu aos Jnsti· 
tu tos e Cui~as de Aposentadoria e Pensões as entidades de fins !ilantrópicos 
reconhecidas como de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias 
n~o percebam rcmuncrac~o. 

Art. 29 As entidades beneficiadas pela isenção instituída pela presente 
Lei ficam obrigadas a recolher aos Institutos, ~pena!'! parte devida pelos seus 
empregados, scm prcjuízo dos direitos aos mesmos Ctlnfcridos pela Jegisl;lçào 
previdenciária. 

Art. 3~' Esta Lei entrará em vigor nu data de su.1 publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1959; 13B' da Independência c 71' da R e· 
pública.- JUSCELINO KUBITSCIIEK -Fernando Nóbroga- S. Paes 
de Almeidu. 

(Às Cominõt>s de Legi.flacào Social e dt• Financas.) 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 46, DE 1979 
(n' 1.775/75, no Casa de origem) 

Dispõe sobre a apresentação de espetáculos musicais ao ~i~o, 
aditando Capitulo à Lei n9 3.HS7, de 22 de dezembro de 1960, que in!'t
titulu a Ordem dos Músicos do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Ficam renumerados o Capitulo V e os am. 54, 55~ seguinte:~. 

da Lei nY 3,857, de 22 de dezcmbro de 1960, cm conscqUêncin da inclusão Jo 
seguinte Capitulo V com os arts. 54 c 55: 

CAPITULO V 

Dus Espetáculos Musicais ao VIvo 

Art. 54. Os C!'ltubelccimentos de divcrsõc!-1 públicns, de qual· 
quer gênero, que apresentarem espetáculos musicais ao vivo, dc:vc
rl'to obedecer às seguintes normas: 

a) no mínimo dois terços dos urtistus int6rpretcs c músicos 
que utucm serilo brasih:iros, ou equiparados na forma do arl. 353 
du Consolidação das Leis do Trahulho, admitida, entretanto, u 
compensucào entre os diferentes cspetâculos uprcsentudo~ no tri· 
mestre; 

b) a proporcionulidade prevista nu nUnca unterior uplic:lr·se·ÍI 
também às remunerações pugus aos artistu!'i, não podendo os es· 
trangciros domiciliudos no País ou no exterior pen.:cbcr quuntius 
superiores às despendidus com urtistus nuc~emais: 

c) :1 comprovuçàll dus proporções dctcrminadas pelas alíne:1s 
antecedente, dt:verá ser fcitu i1 DivisilO do Serviço de Censuru de 
Divcrsl>es Públicas do Departamento de Policia Federal, por perío· 
dos que não c~cederi'm u três meses continuo!'!. 

Polr~grafo único. Respondcrão solidariamente pelo ncl cum· 
primento du disposto ne~tc artigo, ulêm do proprictário do csUlbc
lccimcnto, seu arrendatário, o c:mprcsúrio do e~pctflculo c os di re
tores da cntid:1dc civil ou comercial que patrocine: as aprescntnçõcs. 

Art. 55. A inobservância do disposto no urtigo untcrior durú 
lugar i1 aplicação das seguintes sanções pclu Divisão de Serviço de 
Censura de Diversões Públicus do Departamento de Polícia Fede
ral, ou pelas uutoridudes policiuis estuduais: 

I -multa de uma a dez vezes o salário mínimo vigente no Es
tado, [lOr cspctáculo, função ou programac~o. vulorcs que serão 
reujustudos nu datu do pagamento, nos termos do parágrafo único 
do art. 2' da Lei n' 6.205, de 29 de abril de 197~; 

li -no caso de reincidência, interdição do cspctáculo e fcchu· 
mcnto do estabelecimento por três a quinze dius." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' J.m. DE 22 DE DEZEMBRO DE 1960 

Cria a Ordcn1 dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulll· 
menruçü.o do exercicio da profissão de músico, e dá outras pro~ldên
cias. 

CAPITULO V 
Da fisc:allzaçõo do trabalho 

Art. 54. Para os ef~itos da execução e, conseqUentemente, da fiscali· 
z;1ção do trubalho dos músicos, os empregados são obrigados: 

a} a m;~.nter unxudo, cm lugar visível, no locul de trabalho, quadro dis· 
criminativo do horário dos músicos em serviço; 

b} a [lOssuir livro de registro de empregados dcstinudo às anotações re· 
lativas à identidade, inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, número da 
Curteira Profissional, da tu de admissão e saída, condições de trabalho, férias 
c obrigações dn lei de acidentes do trabalho, nacionalização, alêm de outras 
estipuladas em lei. 

Art. 55. A fiscalização do trabalho dos músicos, ressalvada;~. compe· 
téncia privativa da Ordem dos Músicos do Brusil quanto ao exercício profis
sional. compete, no Distrito Federal, ao Departamento Nacional do Traba
lho, c, nos Estados e Territórios, às respectivas Delegacias Regionais, obede
:idm as normas fixadas pelos nrts. 626 e seguintes, du Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

CAPITULO VI 
Das penalidades 

Art. 56. O infrator, de qualquer dispositivo desta lei, será punido 
com a multa de Cr~ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a Cr~ IO.OOII,UO (dez mil 
cruzeiros}, de ~cardo com a gravidade da infrucão eu juízo da autoridade 
t:omretcnte, aplicadu em dobro, na rcincidénciu. 

Art. 57. A opmiçào do empregado sob qualquer pretexto, à flsculi· 
/<IÇtlO dos preceitos destu lei, constitui infruçào grave, passivei de multa de 
Cr~ lU.OUU,OO (dez mil cruzeiros), aplicada em dobro, nu reincidência. 

Parágrafo único. No cuso de habitual infracUo dos preceitos desta lei 
será :1gravada a pcnulidade, podendo, inclu~ivc, ser determinada a interdiçUo 
tio cswbelecimento ou suspensilo da utividudc exercida cm quulqlh:r local 
pelo empregador. 

Arl. 5S. O proce~so de uuluuçtto.t'or n:atJtivo de infruçào do~ dispo!;i
tivos reguladores do trabalho do músico, constnntcs desta lei, ussim como, o 
dos recursos apresenl:ldos pelas partes uutuadus, obedecerá us norrnus cons· 
ta!llcs do Título VIl da Cnnsoliduçilo das Leis do Trahulho, 

lei: 

CAPITULO Vil 
Di~JKI!iltõ~!ll Gerais e Tran~ltórlus 

Art. 59. ConsiUerum-sc cmpresu!l cmpresudorus, pura CIS cfeitoli destn 

11} o~ cstubelccimenltH comerciais, tentrais e congünercs, bem como us 
!L'i~i~ H:in~llc~ 1 ccrcativill, sociais uu dc::.portivus; 
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h) o' c~tltdith de f!rav:u;ftn, raditH.!ifu\fiO, tclcvi~iHl nu filrtl41}!t:ll1: 

C') ''" ~.:ornpanhi;~, nadnnai~ llc na\·cg;~çfm; 

dJ toda organit;H.;ào ou in~tituiçiHl lJUC explore lJU:i!qucr gi:ncro Uc di
lcnito, fr<~rHJUC;u.Ja illl pUhlko, ou privativa de "":-.oci;u..!ns. 

t\n. hiJ, Aos mlJ .. ico~ prolissinn:tis aplicam-M: todos o .. prcccitn:-. d;t 
lcgi .. laçfltllh: a .. si..,tCn~.:ia c protcçiltl do tmhalho, :1ssim como. da Prcvidi:nci" 
Sncial. 

i\rt. 61. Par;t os lins dt:!-ita lei, nfto scrú fcit;t ncnhunut distinçi'w entre 
o tr:th:llhn do músico c do anbta músico :t que se refere o Decreto n\' 5.41J:!, 
<h: lfl de julho de I9:!X, c seu Regulamento, desde que este prolission:~l preste 
.. cn·iço t:li.:tivtl ou transitório :t empregador, soh it dependência dc~tc c me
diante yualquer forma de remuner:tçào ou salitrio, inclusive, cadlt'l, r01go 
com continuidilde. 

Art. 62. S;ilvo o disrosto no art. 1Y, ~ 2Y, serú rcrmitido o trotha1hn 
do músico cstrilngeiro, rc~pcitotdots ots c_,igência~ desta lei, desde que nlto exis-
1:1. no Poli~. profissinnill hubilit01do na esrccialidude. 

Art. 63. Os contratantes de quuisquc:r csret{lculos musicais dcvt:rfto 
rn.:cnchcr os nccessúrios requisitos legais c cfctuar, no :lto do contr:no, um 
depósito no Banco do Brasil, 11 ordem du uutoridadc comrctcntc do Mini~
têrio dn Trahalho, Indústria c Comércio, da imronância igu;tl u um;t sema
na llns ordenados de todos os rrolissionais contrmudos. 

~ 1" Quando nUn houver, na localidotde, ugênci<~ do B;mco do Bntsil. o 
depúsitn serú efetuadn na Coletoria Fcder;tl. 

~ ~" O derósito, ii yuc se refere este ilrtigo, somente poder[! ser Jcv;m
tallo ror ordem da autoridade eomretente do Ministêrio do Tr:thalho. ln
Uústrio.t c Comêrcio. mediunte rrovas de quit:lçi"IO do r:tgumento das indeni
/iiÇÕCS dt:CtlrrcntCS d:ts lei~ de rroteçi'IO ao lr:tbalho d:IS t:tXiiS d~ SC}:!UTO ~ohre 
:H:idcntcs Jo tr:tb:tlho, J:ts Clllltrihuições de Prcvidênci:t Soe iii I c de outr:ts cs
i:thclecida~ ror lei. 

Art. fl.f. Os músicos scrllo scgur:tdos obrigatórios do Instituto de 
Aposl.!nt:IJori;t c Pensões dos Comc:rci{trios, excctuudos os das emprc~as de 
navegaçtw. que se liliari'1o ao Instituto de Aroscntadoria c Pensões dos 
M:1rítimos. 

§ 1\' Os mUsicos, cuj:tativid:1dc for e.-..ercida sem vinculo de cmrrcgn. 
contrihuiri'll) nhrigatMiamcntc sohrc salí1rio-base fh:ufo. cm cad:1 rcg:irw Jo 
Pais, dc o.tcnrdo com o r:1drào de vid:tloc:il, relo Ministro do Trabalho, ln· 
dústriu c Comércio, mclliante rrorostu do Instituto c ouvido o Serviço Atua
rial dll Ministério. 

* ::!~ O s:tl:'trio-h:JSt: ser!t fix:tdo rara vigor:tr ror um :tllll, 
considcr;~ndo-sc prorrog;~do por mais um ;.mo, se find;t :t vigi:nci:l, nrw hl,U· 
ver sido altcrotdo, 

Art. 65. Nu urliciiçUo dos disrositivos legais relativos it n:tdonali
t:tçlto do trab:tlho, serú :tpenas comrutado, qu:mto lts oryucstr:ts, o total dos 
111ÚSiCOS ii Sl.!fViÇO d;a t:mrrt:Sil, r:tril OS efeitos do :trt, 354 e rcsrcctivo rarÚ· 
grafo único, d:t Consolidaçlto das Leis do Tr:tbalho. 

Art. 66, Todo contmto de músicos rrofission:tis, :tindu que ror tempo 
dcterminudn c a curto rrazo seja qual for u modalidade da rcmunentçiw, 
obriga ;w Ucsconto c recolhimento das contribuições de Prcvidêncht Soda! c 
do Imposto Sindic:d, ror parte dos contr:tt:mtcs, 

Art. 67. Os comronentes das orquestras ou conjuntos cstr:mgciros 
ni"Hl podcrtto se faler rcrre~cntur ror substitutos, sem :1 rrêviit cnn~:ordúnciu 
do contr:tt:lntc, s:tlvo moti\'O de forçu m:tior, dcvidamt:ntc comrrovudo, im
porwndn cm inadimrlcmento contratual u nusênci:1 ao tr:tbalho sem o con· 
sentimento referido, 

Art. 6K. Nenhum contmto de músico, orqucstr:t ou conjunto nacional 
c estrangeiro, serú registrado st:m o comprovante do pagamento do lmrllSto 
Sindic:tl. devido cm radtll de contr:tto :mtc:rior, 

Art. (111, Os contratos lhH mltsicLlS dcvcrilo st:r enc:uninhmlos, para 
rim dc rc~·istro, Ull órgão comretentc do Ministério do Tmhalhu, Indústria c 
Cnm~·rcin, dirct:unt:ntc relos intcress:u.los ou relo~ rc~rcctivos ór~::ltllS de 
díiS~l', l]lll! rodcr;)ll apresentar :tS imrugn:LÇÕt!~ liUe jul~:::trcm C:tbívcb. 

r\rt. '/(1 SL!I'~O nulm, Ue rlcnu direito, quai~~JliCf acordos de~tinadtl~ a 
hurl:tr m disrthili\'ns di.!~litlci, sendo vcddn pnr motivn de sua vigência, am 
Cl~lJlfl'I!~HitHC~. rchai.>;ar ~alúrio\ OU demitir cmrregallth. 

.·\ri. 71. :\ rrcsl.!ntc l.ei cntr:tr{t cm vigor na d;Ha de \LJa puhlic;~çiln. 

.. \rt. 72. Rcm~am-~c a' dispnsiçôcs cm contrúrio. 

r .:1.1' Comi.1·.1'1i1'.1" t/,• Crm.l'fiwiçào f' Jus/Íffl, t/,• /.,•;:iJ/arci{J Soci(/f,• 
dt• Fillrlllrtl.l'.l 

I'ROJETO IJF. llECRf.TO LEGISLATIVO:"' 15, IJF. 1979 
(n~t 13/79, nu Cümuru doli l>cpuludos) 

:\prmu o lcxln do Prolocnlo de 197H puru u Quurru Prurru
~:uçiio du Conn~nçào snbrc o Comércio do Tri~o de 1971, uprcnudu 
nu Conrcrénciu rcu1izudu cm Londres, nu sede do Cum .. elho lnll•rnu
cionul do Trigo- CIT, u 23 de murçu de 1978 • 

O CnngrcwJ ~:tcional di.!crctu: 

Art. 1•1 Fica aprovado o texto do Protocolo de 197H par:1 :t Quurw 
Prorrog;u;tto da Convcnçito ~obre o Comêrcio do Trigo de 1971. :trrov;~dn 
na Confcrênci;l rcalili.tJa cm Lundrc:s, n:1 ~edt: do Con~clho lntcrnadon;tl Jn 
Trign - CIT. :t 2J de março de 197H. 

Ar!. ~" Este Decreto Legislativo entrarú cm vigor na dat:l de sua 
ruhlicaçi'w. 

~IE~SAGF..\1 :"' 1116, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, Inciso I, da Cons

tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consldern
ção de Vossas Excciõnclas, acompanhado de Exp_oslção de Motivos 
elo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Protocolo de 1978 para a Quarta Prorrogação da Convenção sobre 
o Comércio do Trigo de 1971, aprovado na Confcrêncln realizada 
cm Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo <CITI, 
n 23 de março de 1978, 

Brnsilla, 28 de abril de 1970. - João Baptista de Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.' DPB/DAI/SAL/38/661.31!!001, DE 
24 DE ABRIL DE 1970, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇOES EXTERIORES 

A Sua Excel&neln. o Senhor 
Joi\o Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 

Tenho n honra de levar no conhecimento de Vossa Excelência 
que Conferência reallznda cm Londres, na sede do Conselho Inter
nacional do Trigo < CITI, no dia 23 de março de 1978, aprovou o 
texto anexo do Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre o 
Comércio do Trigo de 1071, e o texto do Protocolo de Prorrt>gação 
da Convenção sobre AJuda Alimentar de 1971, Instrumentos que 
constituem, cm conjunto, o Acordo Internacional do Trigo de 1971. 
Este fato reflete a decisão dos Estados-membros do CIT de pror
rog-ar o Acordo Internacional do Trig-o de 1971 pelo período de um 
ano, a partir de 30 de junho de 1978, ou até entrai -cm vigor novo 
Acordo Internacional. 

2. Nos termos da decisão tomada, o Protocolo de Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971 entrará. em vigor 
se, até 23 de junho de 1978, os Governos dos pnises exportadores 
que detenham pelo menos 60% dos votos fixados no anexo A do 
Acordo e os Governos dos poises Importadores que dctenhnm pelo 
menos 50% dos votos fixados no anexo B do Acordo Uverem depoN 
sltado junto no Dcpnrtnmcnto de Estndo Nortc-nmcrlcnno os seus 
instrumentos de ratificação, adesão ou declnraçúo de npllenção 
provisórln. . 

3. O texto do referido Protocolo tol asslnndo pelo Embaixador 
do Brasil junto nos Estados Unidos da Amérlcn, cm Woshlngton, 
n 17 de mnlo de 1978. 

4. Ncstns condições, Senhor Presidente, por considerar de 
Interesse nnclonnl o periódico exame dn sltunçüo mundial do trigo 
renllzndo no quadro da referida Convenção, com bo.se cm infor
mações c estntístlcn.s dos. Estndos-mcmbros, o levando cm conta o 
fato de vir n ser, proxJmnmcnte, negociado novo Acordo Interna
clonai do Trigo, dotndo de mecanismos cconàmlcos, cncnmlnho n 
nltn nprcclaçf1o de Vossn Excelência o anexo projeto de mensagem 
pnrn que, se tal nprou\'cr a Vossa Excclêncln, seja submetida à 
nprcclnçilo do Congresso Nnclonal a rntltlcaçüo pelo Brasil do 
Protocolo de 1078 de Prorrogação da Convençl\o sobre o Comércio 
do Trigo de 1971. 

Aproveito n oportunidade para renovar n Vossn. Execlõncin, 
Senhor Pre::;1dcn t.e, os protestos do meu mo.ls prorundo respeito. 
- Rum1ro Stu·ah·a Gulwrdro, 
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PROTOCOLO DE ID78 PARA A QUARTA PRORROGAÇAO 
DA CONVENÇAO SOBRE O COMERCIO DO TRIGO DE 1071 

Os Governos partes neste Protocolo: 
Considerando que a Convenção sobre o Comércio do Trigo 

de ID71 (doravante denominada "o Convenção") do Acordo Inter
noelonal do Trigo de ID71, que foi prorrogada cm virtude de 
Protocolo em ID76, expiro a 30 de junho de 1978, 

Convieram no seguinte: 

Artigo 1 

Prorrogação, Expiração e Térml.no da Convenção 

Com os restrições do disposto no. Artigo 2 deste Protocolo, a 
Convenção permanecerá em vigor entre as Portes deste Protocolo 
até 30 de junho de 197D, ressalvando-se que, se um, novo Acordo 
Internacional sobre o Trigo entrar em vigor antes de 30 de junho 
de !D79, este Protocolo permanecerá em Vl!l<lr somente até a data 
da entrada em vigor do novo Acordo. 

Artigo 2 

Disposições Inoperantes da Convenção 
As seguintes disposições da Convenção deverão ser consld'e-

rndas Inoperantes a partir de J,o de julho de 1078: 
nl parágrafo 4 do Artigo 19; 
bl Artigos 22 a 26 Inclusive; 
cl parágrafo 1 do •Artigo 27; 

d) Artigos 29 a 31 Inclusive. 
Artigo 3 

D&!lnlção 
Qualquer referência neste Protocolo a. um "Governo" ou "Go

vernos" será interpretada como incluindo referência à Comuni
dade Económica Européia (doravante denominada "a Comuni
dade"). Conseqüentemente, qualquer referência neste Protocolo iL 
"assinatura" "depósito dos Instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação oU conclusão", "instrumento de adesão" ou "declaração 
de aplicação provisória" por um Governo, deverá, no caso da co
munidade, ser Interpretada como Incluindo assinatura ou decla
ração de aplicação provisória em nome da Comwtldadc pela sua 
autoridade competente e o depósito do Instrumento requerido pelos 
procedimentos Institucionais da Comunidade para a conclusão de 
um Acordo Internacional. 

Artigo 4 
Finanças 

A contribuição Inicial de qualquer membro exportador ou Im
portador que adira a este Protocolo na !arma do parágrafo I (bl 
do seu Artigo 7, será tlxada pelo Conselho com bnse nos votos 
que lhe serão atr!buidos e o perlodo remanescente do corrente 
ano-satra, porém as contribuições estabelecidas para outros mem
bros exportadores e importadores para o corrente ano-safra não 
serão alteradas. 

Artlco s 
Assinatura 

Este Protocolo estará aberto à assinatura em Washington de 
26 de abril de 1978 até e Inclusive 17 de maio de 1978, pelos Gover
nos dos paises partes da convenção em, sua forma grorroeada em 
virtude do Protocolo de 1978 ou tidos provlsor!amen e como partes 
da Convenção em sua forma prorrogada em virtude do Protocolo 
de 1976, em 23 de março de 1978, ou que sejam membros das Na
ções Unidas, das auas agências especlallzadas ou da Agência Inter
nacional de Energia Atõmlc; e esteJam relacionadas no Anexo A 
ou no Anexo B da OOnvençao. 

Artlco s 
iRILtUicação, Aceitação, Aprovação ou Conclusão 

Este Protocolo estará sujeito a ratltlcação, aceitação, aprova
ção ou conclusão por cada um dos Governos slgaatár!os, em con
formidade com seus respectivos procedimentos coustituclonals ou 
Institucionais. o. Instrumentos de ratl!lcaçiio, aceitação, aprovação 
ou conclusão serão depositados junto ao GOverno dos Estadoo 
Unidos da América em data não posterior ao dia 23 de junho 
do 1978, .. resso.Jvando-se ~ue o Conselho pode conceder uma ou 
mais prorrogações de prazo a qualquer Governo signatário que 
nüo tenha depositado seu Instrumento de ratlllcação, aceitação, 
aprovação ou conclusão até essa data 

Artigo 7 
Adesão 

I - Esto Protocolo estará aberto b. adesüo: 
nl nté 23 de !unho de ID78 poJo Governo de qualquer membro 

rt~luclonrLdu no An1!XO A ou B do. Convcnçfl.o nossa dntu., ressn.l-

----------------------
vnndo-sc que o Conselho pode conceder umn ou mais prorrogações 
de prazo a qualquer Governo que nüo tenha depositado seu instru
mento nessa data, e 

bl depois de 23 de junho de 1078 pelo Governo de qualquer 
membro dns Nações Unidas, de suo..s ngénclns espccialJznda.s ou do. 
Agência Internacional de Energia Atómica, nas condições que o 
Conselho considerar nproprlndns por niio menos de dois terço~ 
dos votos emitidos pelos membros exportadores e dois terços dos 
votos emitidos pelos membros importadores. 

2 - A adesão se efetunrá. através do depósito de um Jnstru
mento de adesão junto no Governo dos Estados Unidos dà América. 

3 - Quando, para fins da aplicação da Convenção deste Pro
tocolo, for feita referência a. membros relacionados no Anexo A 
ou B da Convenção, qualquer membro cujo Governo tenha aderido 
à Convenção nas condições prescritas pelo Conselho, ou a este 
Protocolo em conformidade com o parágrafo I (b) deste Artigo, 
será considerado como estando relacionado no Anexo apropriado. 

Artigo 8 

Aplicação Provisória 
Qualquer Governo slguatárlo poderá depositar junto no Go

verno dos Estados Unidos da América uma declaração de aplicação 
provisória deste Protocolo. Qualquer outro Govern_o qualificado 
para assinar este Protocolo ou cujo pedido de adesao seja apro
vado pelo Conselho poderá também depositar junto no Governo dos 
Estados Unidos da América uma declaração de aplleação provisó
ria. Qualquer Governo que deposite tal declaração aplicara provi
soriamente este Protocolo e será provisoriamente considerado parte 
do mesmo. 

Artigo 9 

Entrada em VIgor 
I - Este Protocolo entrará em vigor entre os Governos que 

tenham depositado Instrumentos de ratificação, aceitação, apro
vação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provlsorta, 
de acordo com os Artigos 6, 7 e 8 deste Protocolo até 23 de ju~ho de 
1978, como segue: 

al em 24 de junho de 1978, cm relação a todas as disposições 
da Convenção, menos os Artigos 3 a o inclusive e ~o·Artlgo 21; e 

bl em 1.0 de julho de 1978, em relação aos Artigos 3 a 9 Inclu
sive, e do artigo 21 da Convenção, se tais Instrumentos de ratifi
cação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações 
de aplicação provisória tiverem sido depositados o mais tardar até 
23 de junho de !D78 em nome dos Governos representando mem
bros exportadores que detenham pelo menos 60% doo votos Indica
dos no Anexo A e representando membros Importadores que dete
nham 50% dos votos Indicados no Anexo B, ou que tivessem detido 
tais votos, respectivamente, se !assem partes da Convenção naque
la data. 

2 - Este Protocolo entrará cm vigor para qualquer Governo 
que deposite um Instrumento de rati!lcação, aceitação, aprovação, 
conclusão ou adesão depois de 23 de junho de 1978, de acordo com 
as disposições pertinentes deste Protocolo, · na data em que se 
etetue tal depósito, ficando entendido que nenhuma parte do 
m,esmo entrará em vigor para tal Governo oté que C8Sa parte 
entre em Vl!l<lr para. os demais Governos na !arma dos patágrafos 
I ou . 3 deste Artl!l<l. 

3 - Se este Protocolo não entrar em vigor de acordo com o 
parágrafo I deste Artigo, os GOvernos que tenham depositada 
Instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou 
adesão, ou declarações de aplicação provisória, poderão decidir 
por consenso mútuo que o mesmo entre em vigor entre aqueles 
Governos que tenham depositado seus Instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de apli
cação provisória. 

Artlro to 

Noti!lcnção pelo Governo Depositário 

O Governo dos Estados Unidos da América. na qualidade de 
Governo depositário notl!lcarã todos os Govemoo signatários ou 
aderentes de cada assinatura, ratltlcnçüo, o.celta~o. o.provnção, 
conclusão, aplleaçüo provisória e adesão a este Protocolo, bem 
como de cada notl!lcação c aviso recebido na tormn do Arti!l<l 27 
da Convenção e de cada declaração e notl!lcação recebida na. 
!arma do Artigo 28 da Convenção, 

Artl!l<lll 

Cópia Autôntica do Protocolo 

Logo que passivei, após u entrada cm vigor dellnltivn deste 
Protocolo, o Governo depositário remeterá uma cópia autêntica 
dcst~ Pro~ocolo nas Unguns 1nglcsn, rrn11ccsa, russa o espanhola 
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no l:iccrctnrlo-Gcrnl dns Nações Unidas para registro de acordo 
com o Artigo 102 da. Carta das Nações Unidas. Qualquer emenda 
n este Protocolo .'lerá comunicada da mesma forma. 

Artigo 12 

Rclaçúo do Proflmbulo com o Protocolo 

. Este Protocolo Inclui o Preâmbulo dos Protocolos do lü78 lnstl
tuidos parn n quarta prorrogação do Acordo Internacional do 
Trigo de 1071. 

EM TESTEMUNHO DO QUE os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados para esse flm por seus respectivos Governos ou auto .. 
rldndes, asslnaram este Protocolo nas datas que aparecem a.o lado 
de suas assinaturas. 

Os textos deste Protocolo nas linguas Inglesa, !rancesa, russa 
e espanhola serão Igualmente nutõnt!oos. Os or!g!na!s serão depo
sitados junto ao Governo dos Estados Unidos da América, que 
transmitirá cópias autênticas do mesmo a cada parte signatária 
ou aderente e ao Secretário-Executivo do Conselho. 

;Is ComiSJÕes dt• Relaçtie.r Exreriores, de Agricu/wru t• dt• Eco
nomia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 16, DE 1979 
(No 15/79, na Cãmara do• Deputado•) 

AproYa o lexlo dos Eslalulos do Grupo de PaiM•s Lalino
Americanos c do Caribe Exporladores de Açúcar - GEPLACEA. 

O Congrc:sso Nacional decreta: 

1\rt. I~' Fica aprovado o texto dos Estatutos do Grupo de Puiscs 
Latino-Americanos c do Carihe Exportadores de Açúcar, concluído cm Cu li, 
Colômbia, a 12 de m:1rço de 1976. 

Art. 2Y Este Decreto Legislativo cntrarú cm vigor n:1 data de sun puhli
caç~n. 

MENSAGEM N• !2H, DE !979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

E;n confomúdade com o disposto no art. 44, !nc!so I, da Cons
~ltulçuo Federal, tenho n honra de submeter à elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores o texto dos 
Es:atutos do Grupo de Países Lat!no-Amerlcanos e do Car!be Ex
portadores de Açúcar, aprovados a 12 de março de 1976 ao final 
da Quarta Reunião do dito Grupo, renllzada em Cá!!, Colômbia. 

Brasilla, 14 de maio de 1979. - João Baptista Flguelredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTLVOS DPB/DAI/53/665. 81 (B), DE 14 DE 
MAIO DE 1979, DO SENHOR MIN!STRO DE ESTADO DAS 
RELAÇOES EXTERIORES. 

.A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da Repúbl!ca. 

Senhor Pre.~!dente: 

Tenhu n honra de levar no conhecimento de Vo.ssa Excelência 
que os Estatutos do G'rupo de Palses Latino-Americanos e do Ca
r!be Exportadores de Açúcar CGEPLACEAl, aprovados no dia 12 
dr março de 1076, ao !!na! do. Quarta Reunião do dito Grupo, rea
lizada na cidade colombiana de Cáll, entraram em vigor no d!a 15 
do novembro de 1078, quando se registrou a rat!!lcação do citado 
Instrumento por dois terços dos países signatários. 

2. Vale res!strnr que, desde 1974, vinha o Brns!l participan
do dos trabalhos que antecederam a !nstttuc!onnl!zação do re!er!do 
Grupo. Assim, com a colaboração bras!le!rn, !oram de!lnldas, em 
trü.s reuniões renUzndn.s no México, República Domlnlcnnn e Peru, 
!UI llnhns bó.slcns que .servira.m pnra estr).lturnr o documento apro
vado em Cá!!, o qual deu personal!dnde jur!d!ca ao Grupo, que 
até entflo mantivera natureza infonnnl. O Brasil, havendo sido 
slgnntfirlo dos Estatutos, pnssou n pa.rtlclpn:r do GEPLACEA como 
membro provisório nté que se ultime o correJpondente processo 
de rMt11caçüo. 

3. Tendo cm vlstn. que n produçiio de nçúcnr de cnnn é atl
vldndc comum n qun.sc todos os pni.se.s Jatlno-nmcrtcnnos - npe
nns o Chile c o Uruguai súo produtores de nçlicnr de beterraba c 
!mportadoron líquidos do nçúcnr -, pnrt!c!pnm do GEPLACEA 
vinte c um pniseB lntlno-amerlcnnos c 'do Cnribe, cujn.s exportn
çQes de açúcar perrnzem, nproxlmndamente, sCssentn. por cento 
das exportações mundlnls do produto. Merece destaque, ndemnls, 
o fnto de que entre seus membros se encontram os dois maiores 
produtores mundlnJs de nçúr.nr de crmn, Brasil e Cuba. 

·1. No contexto dn politico. de defesa do conjunto de Inte
resse dos países exportadores, o GEPLACEA tem posstbllldnde erc
tivn coord(•nnçüo, pois ccnstltul quadro institucional adequado 
para o relacionumen:o dos órgãos c do pessoal técnico responsá
veis pela comerciallzrtçúo do açúcar no.s pniscs latino-amer!C"J.nos 
c do Car!bo. 

5. De nc:rdo com os Esta.tutos, já ratlrlcados por dois ter
ços dos vinte e um países-membros, o Grupo de Países Latino
Americanos c do Carlbc Exportadores de Açúcar tem, entre outros, 
os se~ulntcs objetlvos c !unções: 

aJ servir como um mecnnl'imO !lexivel de consulta c coorde
nação para as questões comuns relativas à produção e à comer
cialização do açúcar; 

b) contribuir para a formulação de mecanismos adequados 
para delinear c criar fórmulas de cooperação e Integração, con
gruentes com as obrigações derivadas dos tratados vlgen :es de 
que .sejam parte os Países-Membros; 

cJ apoiar a o.doção de posições comun.s cm reuniões e nego
ciações internacionais relnclonadns com o açúcar; 

d) propiciar ações soUdó.rlas ante situações especiais que os 
Países-Membros enfrentem com respeito ao açúcar; 

cl coordenar politicas tendentes a obter níveis de preços jus
tos e rcmunerativos; 

f) Incrementar a cooperação e o intercâmbio de conhecimen
tos entre os organismos e entidades encarregadas da execução da 
poHtlca de comerclallznção externa do açúcar dos Países-Mem
bros; 

g) Intercnmbio.r conhecimentru cientitlcos e tecnológicos em 
matéria de cultivo, produção e ut!Uza.ção dos subprodutos da ca
na-de-açúcar; 

hl manter um serviço de Informação periódica de caráter 
operativo, que possa servir aos Paises-Membro.s para orientar sua 
politica de comerclal!zação do produto; 

iJ analisar as poss!b!lldades c!e complementação !ndustr!nl em 
todos o3 ramos de atlvldade dn indUstria açucareira, 

6. Assim, por seus objet!vos e funções, constitui o GEPLACEA 
foro regional especializado plenamente compatível com o instru
mento destinado a regular a economia açucareira mundial, isto 

,é, o .Acordo Internacional do Açúcar de 1977. 

7. O GEPLACE.A vem desenvolvendo normalmenre sous tra
balhes. Jil havendo sido realizadas, até dezembro de 1978, nove 
reunlõe..o; plenãrlo..s. A participação braslleira .se processa através 
da ação coordenada do Ministério das Relações Exteriores e do MI
nistério da Indústria e do Comércio, este por Intermédio do Ins
tituto do Açúcar e do Alcoo!. 

8. Nestas condições, Senhor Presidente, já estando em curso 
o processo de ratiticação pelos Paises-Membros do Acordo Inter
nacional do Açúcar de 1977, encaminho 11 alta apreciação de Vossa 
ExcclCncla o anexo projeto de me~agem ao Congresso Nacional 
para a rat!!!cação dos Estatutos do Grupo de Poises Lat!no-Ame
rlcrmos e do Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEA), com o 
que se complementara, em nível regional, a partlclpnção do Bras!! 
nos lnst.rumentos multilaterais de interesse especiUco para a co .. 
mcrcinUzação do açúcar. 

Aprbve!to n oportunidade para renovar a Vossa EJccelênc!a, 
Senhor Presidente, o; protestos do meu mais pro!undo respeito. 
- R11miro Elyslo Sarahu Guerreiro. 

ESTATUTOS DO GRUPO DE PAíSES LATINO-AMERICANOS 
E DO CARIBE EXPORTADORES DE AÇti'CAR CGEPLACEAl 

Os Governos da Argentina, Bnrbnàos, Boliv!a, Bras!!, Co!õm
b!n, Costa Rica, Cuba, Equador, E! Salvador, Guatemala, Gulnna, 
Hnitl, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua., Pnnnrnó., Pn.mguai 
Peru, República Dominicana, Trln!dad-e-Tabago, e Venezuela, ' 

Tendo presente que o Grupo de Palses Latlno-Amertcnnos e do 
Cartbc Exportndorcs de Açúcar, criado em Cozumel, Qulntnna Roo 
México, em Novembro de 1074, está baseado nos prlnclp!os de 
igualdade sobcrann e respeito mútuo entre os Pnises-Membros: 

Dnda a lmp011túncla que tem o açúcar nas economias dos seus 
pniscs; 

Cum·encidos de que umn mais estreita coopernçúo c uma nçüo 
Ct•nc~rtndn contrlbuiríio pnrn um ordennmenro ndcqundo do mer
cado de açúcar, pura. n detcsn dn reccltn. que percebem os Pn.ises
Membros por suns exportações de nçúcnr; 

Uechlhlos n fortalecer a complementaçüo regional d-entro de um 
cresr.cntP pt•occs.so de Integração no t\rnblto lntlno·americnno; 

Consld~rnndo que tnl ~om]Jlcmcntnçüo deve ser renllzndn dentro 
do rsp1rlto dn dcclnrnca..o c- do pro~rnmn de aclto Pl\rn o cstnbele-
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cimento de uma Nova Ordem Econômlcn Internacional e o espí
rito dn Cnrta dos Direitos e Deveres Econômlcos dos Estados: 

Tendo cm Conta que um dos objet!vos do SELA é o de criar c 
f.ortnlecer mecanismos c formas de nssoc!nção que permitam nos 
Pnlses-Mcmbros obter preços remuneradores, nssegurn.r mercados 
estáveis pnrn n exportaçi'io dos seus produtos de base c mnnufn
turndos, c aumentar o seu poder de ncgoclnção; 

Deci1Jem que o Grupo de Pulses Latino-Americanos c du Cnribc 
Exportadores de Açúcar, que doravante se denominará o "Grupo", 
será. regido pelos seguintes Estatutos: 

CAPíTULO I 

Objetivos e Funções 

Artigo 1 

São objetlvos e funções do Grupo: 

n) servir como um mecanismo flexível de consulta e coorde
nação para ns questões comuns relativas :i ,produção c :i comer
clnllznção do açúcar; 

b) contribuir para n formulação de mecanismos n.dequados 
paro. delinear e criar fórmulas de cooperação e integração, con
gruentes com ns obrigações derivadas dos tratados vigentes de 
qtlc sejam parte os Países-Membros; 

c) propiciar o, desenvolvimento adequado c hannónlco da 
Indústria. açucareira dos Países-Membros; 

d) apoiar a adoção de posições comuns cm reuniões e nego
ciações Internacionais relacionadas com o açúcar: 

e) propiciar açõcs solidárias ante situações especiais que os 
Paiscs.-Mcmbros enfrentem com respeito ao açúcar; 

!) coordenar politicas tendentes a obter níveis de preços jus
~os e remunerativos; 

g) incrementar a cooperação e o intercâmbio de conhecimen
tos entre os organismos c entidades encarregadas da execução da 
politica de comercialização axterna do açúcar dos Países-Membros; 

h) lntcrerunblar conhecimentos clentíllcos c tecnológicos em 
matéria de cultivo, produção c utlllzação dos subprodutos da ca
na~de-açúcnr; 

i) manter um serviço de Informação periódica de carãtcr ope
rativo, que possa. servir~ aos Paises-MembrÇls para orientar sua. 
política de comerclallzaçao do produto; 

j) nnn.llsar as posslbllldades de complementação Industrial em 
todos os ramos de atlvldade da Indústria açucareira; 

k) outros objetlvos e !unções que contribuam parn o desen
volvimento do principio bli.slco contido no Inciso a) deste artigo, 

Artigo 2 

São membros do Grupo todos os paises Independentes da Amé
rica Latino. e do Carlbe, exportadores tradicionais de açúcar, que 
tenham aceito ou ratificado os presentes Estatutos conforme o 
Artigo 37. 

Artigo 3 

CAPíTULO III 
Observadores 

A Assembléia ·poderá aceitar, por unanimidade, a participa-
ção de paises observadores, que reúnam os seguintes requisitos: 

a) ser lndopondente; 

h) ser exportador tradicional de açúcar; 
c) ser membro do Grupo do.s 77; e 

d) ter manl!cstndn expressamente seu desejo de participar 
do Grupo. 

Artigo 4 

A Assembléia poderá conceder, por unanimidade, o. "s~a~us" 
de observador n. qualquer organização lntergovernnmcn~nl rcgto
na.l ou sub-rcglonnl da América Latina ou do Carlbc que o tenha 
sollcl lado, da qunl participem Pnlses-Membros do Grupo, 

Uma. vez concedido aquele .. s~n.tus", n orgnnlznçfi.o cm qucstflD 
deverá. ser representada por nacionais ,de Pulses-Membros do Gru
po. 

:·1 ;.)ti .i. L. 
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CAP!TULO IV 

Artigo 5 
Organizaçiw 

O Grupo tem os scgu!ntcs órgãos permane-nte~: 
a) a Assembléia; e 

b) o Sccretnrlndo. 

Artigo G 

A Assembléia e o ôrgM supremo do Grupo c serU integrada 
por todos os Pniscs~Membros. 

Cada. Pals-Mcmhro dcslgnard. um representante, se nssim o de
sejar, um ou mais suplent<!s c assessores. 

Artigo 7 

A Assembléia terá poderes para examinar todos os assuntos 
da competência do Grupo, ndotnr resoluções c decisões, e formu
lar recomendações de conformidade com os presentes Estatutos. 
Artigo 8 

Como norma geral, a Assembléia celebrará um ou dois pe
ríodos ordimirlos de sessões cada ano calendário. Também podcr::i. 
celebrar períodos cx~rnordinários de sessões quando assim Cor de
cidido pela própria Assembléia ou quando o sollclte a maioria 
dos Palses-Membros. 

Artigo 9 

A data e lugar dos períodos ordinários de sessões serão deter
minados pela Assembléia. 

Artigo 10 

Os períodos de sessões da Assembléia serão convocndos pelo 
Secretário-Executivo e celcbrnr-se-ão na sede do Secretariado ou, 
aindn, em qualquer !Pais-Membro que ofereça a sede onde será 
celebrado o período de sessões em questão. 

Artigo 11 

Os periodos de sessões da Assembléia deverão ser convocados 
com pelo menos 30 dias de antecipação, Com a convocatória en
caminhar-so-á o projeto de agenda das sessões. 

Artigo 12 

O quorum de qualquer reunião da Assembléia será constituído 
pela presença de dois terços dos Pulses-Membros com direito a 
voto. 

Artigo 13 

A Assembléia terá as seguintes atribuições: 
.a) adotâ.r todas as medidas e decisões que os Pa.fses~Membros 

considerem necessárias para o cumprimento dos objetlvos e !un
ções do Grupo, regulados pelo Artigo 1 dos presentes Estatutos; 

b) eleger e remover o Secrctãrlo-Exccutlvo, o Secretãrlo-Exe-
cutlvo-Adjunto, e os Secretários-Assistentes do Grupo; 

c) aprovar o orçamento anual do Grupo e fixar a contribuição 
de cada um dos Palses-Membros; 

d) aprovar o Plano de Trabalho do Secretariado; 

o) aprovar e modl!loar regulamentos; 

f) eleger d Presidente e dois Vlce-Presl<Íentes para cada perio
do de sessões; 

g) aceitar a participação dos obServadores a que se referem 
os arts. 3 e 4 e fixar as condições dessa participação; 

h) constituir comissões especiais ou grupos de trabalho; 

!) decidir sobre a mudança da sede do Secretariado; 

jl declarar a dlssoluçiio do Grupo c a expiração dos presentes 
Estatutos; 

k) conhecer e aprovar ns emendas aos presentes Estatutos; 

!) designar os Auditores Externos do Grupo; c 

m) Interpretar os presentes Estatutos. 

Artigo 14 

Com exceçfi.o dns decisões b.s qunls se retere o tnchlo gl do 
Artl~to 13, que scrflo adotndns por unanimidade, o. Asscmblétn 
ndotnrt\ todns ns suas resoluções c decisões, c formulnró. todas ns 
suns recomendações por rnnlorln de dois terços dos Pniscs-Mcmbros 
com direito n voto. 
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Artigo 15 

.Cada País-Membro terá direito a um voto. 

Artigo IG 

O Scerctarlndo e o órgiio executivo do Grupo e atuará de 
conformidade com os presentes Estatutos, os regulamentos e as 
decisões da AssemlJléla. Será. constituído por um Sccrctó.r1o-Exe
cut1vo, um Secrelãi·io-Exccutlvo-Adjunto, os Secretários-Assisten
tes e o pessoal que seja necessário. O Sccretárlo-Exccuttvo terá a 
rcprc.'icnto.ção lcgo.l do Grupo. 

Artigo 17 

Cada um dos Pn1ses-Mcmbros se compromete o. respeitar o 
cnráter exclusivamente lntcrnnclonal das funções do Secretário
Executivo, do Secretó.:lo-Executlvo-Adjunto, dos Secrctá.rlos-Assls
tcntes e do pessoal do Secrctnrlndo e não procurar Influir sobre 
eles no desempenho de tais funções. 

Artigo 18 

O Secretariado terá sua sede na Cidade do Mêxico, D.F., Esta
dos Unidos Mexicanos. 

Artigo 19 

O Secretãrio-Executlvo, o Secretário-Executivo-Adjunto c os 
Secretários-Assistentes seriio eleitos por um período de três anos 
e poderão ser reeleitos uma só vez por 1gual perlodo. &ses fun
c1on1írlos deverão ser nacionais dos Países-Membros, c serão desig
nados segundo um critério de rotatividade entre esses Países. 

Artigo 20 

CAPíTULO V 

Disposições Financeiras 

Os Paises-Membros pagarão contribuições no orçamento anual 
do Grupo, as quais serão !lxndas pela Assembléia conforme as 
seguintes bases: 

a) cada pais pagará uma quota mínima igual para todos; 
bl o saldo seró. 'distribuído em proporção dlreta no volume de 

exportação de açúcar de cada pais, correspondente à média dos 
três anos imediatamente anteriores ao exerclclo orçamentário de 
que se trate, para os quais se tenha, no primeiro dia 'do exerciclo, 
Informação publlcada oficialmente pela Organização Internacional 
do AçUcnr ou por outra fonte que a Assembléia detennlne. A 
A.osemblé!a tam)Jé~ poderá decidir que o saldo mencionado seja 
dL.trlbuldo tomando como base, conjuntamente com o volume de 
exporta.ção, a produção de cada pais correspondente ao mesmo 
perfodo Indicado para !!xar o volume de exportação; 

c) será estabelecida uma quota máxima cujo montante será 
equivalente a uma porcentagem do orçamento total que seja. fixado 
pela Assembléia; 

d) se houver uma diferença entre a soma das contribuições 
calculadas de acordo com os Incisos a), b), e c) e o montante total 
do orçamento, essa. dl!crença ser:i distribuída novamente com 
base no estabelecido no Inciso bl. 

Artigo 21 

a) qualquer Pnls-Membro poderil contribuir de forma volun
tária para um Fundo Especial, Independente do orçamento, destl· 
nado ao flnancia.mento de programas c estudos, especialmente cm 
matéria de !ntercilmb!a• cientifico c tecnológico, que a A.osemblti!a 
considere como de pnrUcular lmportáncla para o Grupo; 

bl os pa!ses admitidos como observadores, conformé o Artigo 3 
dos Estatutos, pagarão contribuições ao Fundo Especial, n titulo 
de retribuição pelos serviços e benctlclos que recebam através de 
sua participação como observadores do Grupo; 

c) a Assembléia !lxnrã um montante Indicativo para a Jntc
l!l'nllzação do Fundo Especial, estimará o que podcrirun os Poises
Membros pagar a titulo de contribuições voluntárias, c fixará o 
montante das contribuições dos pnlses observadores; c 

d) a Assembléia determinará as condições de, operação do 
Fundo Especial. 

Artigo 22 

Artl~ 2<1 

As dc:,pr.sa:-: relativas à organização e il realização das reun19es 
correrão por conta do pais an!ltrlão, a menos que as reunlocs 
sejam realizada.-. na sede do Secretariado, 

J\rti~o 25 

As dc.-;pe:ms não previstas no orçamento cm que incorra o 
Secretariado com a celebração de períodos extraordinários de 
sessõe.') SC'rúo cobertas pelos Pafses-Membros na proporção dns suas 
contrtbulçôcs no orçamento anual, 

J\rtigo 26 

AI; contribuições ao orçnmcnk! anual serão pagas em moeda 
Hvrcmente convcrsfvel e serão cxlglvels a partir do primeiro dia 
do exercício !lnanceiro. 
Artigo 27 

Se algum membro não pagar sua contribuição integral ao orça
mento anual no prazo de 6 meses a po.rtlr da data em que esta 
seja exlgíwl, terá suspenso seu direito de voto na Assembléia, 

Artigo 2R 

O Pnls-Membro cujo direito de voto tenha sido suspenso por 
falta do pa~amcnto de sua contribuição recuperará esse direito 
quando efetuar o pagamento, 

OAP1TULO VI 
Privilégios e Imunidades 

Artigo 29 

O Grupo teriL per:-;onalidnde jurídica, Terá, especialmente, ':l 
capacidade pam contratar, adquirir e alienar bens móveis c lmó
vets, c pa:a Iniciar processos judiciais, 

.~rti~o 30 

O Grupo celebrará com o Governo do país no qual esteja 
!ocalloada a sede do Secretariado, tão logo quanto possível, um 
convênio, que será aprovado pela Assembleia, relativo à situação 
jurídica e aos privilégios e Imunidades do Grupo, do Secretariado. 
P. do seu pessoal. 
Mtigo 31 · 

O convênio previsto no Artigo 30, que será independente dos 
presentes Estatutol'i, determinará as condições para a expiração 
do mesmo. 

Artigo 32 

A menos que se apllquem outras dlsposl.ções sobre Impostos, 
em virtude do convênio previsto no Artigo 30, o pais sede do 

.Secretariado: 

a) ooncedrrá isenção de impostos sobre a remuneração paga 
pelo Grupo a $CU pessoal; e 

b) concederá Isenção de Impostos sobre os haveres, r"eildns e 
outros bens do Grupo, 

,\rtigo 33 

a> os representantes dos Pnises-Membros terãO-, durante sua 
pcnnanêncla nrl território de um Pais-Membro, para comparecer 
a reuniões ou outras .atlvldades do Grupo, os privilégios e Imuni
dades que aquele Prus-Membra lhes conceda, necessários pn.ra o 
cumprimento de suas funções; 

bl os membros do pessoal do Secretariado e os peritos designa
dos pelo Grupo terão, durante sua pennnnênctn no território de 
um Pais- Membro, os privilégios e Imunidades que aqu<le pais lhes 
conceda, neces.~J.rlos parn o cumprimento de suas funções; e 

c) o Gnlpo, se o considerar necessário, ncgpcio.rá com os Pnises
Mcmbros um convênio sobre esses privilégios· e Imunidades. 

Arti~~ 34 

CAPITULO Vil 

Rolações com o SELA 

11. Allsembléln poderú nut<>rlzar o Secretário-Executivo a esta· 
belccer rclaçõl!s de coordennçüo c informação com. o Secretário 
Permanente do SELA, com o objcUvo de lograr n melhor coopera
ção passivei entre o Grupo e o citado organismo. 

O cxerclclo !1nnncclro do Grupo coincidirá com o ano cnlcn-
dó.rlo. ,\sslnnturn 

CAP!TULO VIII 

Dl~POJllçües Finais 

Artigo 23 

A.s dcspc.'las dos representantes à.'i reuniões do Orupo serúo 
cobertas pelos seus respectivos pnlsC's. 

'r., I I 
I 

tlrtigo 35 

O!i presentes g!'tn.tutos estarüo nbertos·'il nsslnn.turo. do todos 
O.'i JlUÍ.'i~'!i Independente.'! dn AmCrlcn Lnthm .e do Caribe exportado-
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rc.'i tro.ctlcionals de o.çúcnr, n~ IV Reunião do Grupo cm CnU, Co
lômbia, c conttnuariio aberto:; à nsslnaturn. dP&'ics pníscs nn Sc
crctnrln de Rclnçõcs Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos, 
pais-sede do Secrctar:lndo do Grupo. No nto do. assinatura os rc· 
prcscntnntcs dos países indlcarilo se n assinatura est:i sujeita a. 
ratl!icnção. A referido. Secreto.rJn. notiflcaró. cada as.'ilnntura UO:i 
Pnises-Mcmbros e ao Secretário-Executivo do Grupo. 

Ratificação 
Artigo 36 

Os presentes Estatutos estão sujeitos n. aceitação mediante 
o.sslnaturn ou então n.s.<;lnaturn. e ro..ttticnção, se esse requisito for 
exigido pelos disposições legnls vigentes no respectivo país. 

Os instrumentos de rntlficnçiio serão depositn.dos na.. Secretaria 
de R<lações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos. A mencio
nado. Secretario. notificará cada depóstto nos Pnises-Membros e no 
Secretário-Executivo do Grupo. · 

Entrada em vigor 
Artigo 37 

Os Estatutos entrnriio em vigor na data. em que tenham sido 
aceitos ou rat!!lcados por dois terços dos Governos dos pnises que 
Integram o Grupo. 

Os polses cujos Governos devam ratl!lcar os presentes Esta
tutos, de conformidade com suas dl.sposlções legnls vigentes, serão 
considerados como membros provisórios, com plenos direitos e 
obrlgnções, até o momento em que adquiram a qualldade de Pai
ses-Membros mediante o depósito de seus Instrumentos de raU!t
cação. 

Reservas 
ArUgo 38 

Não poderão formula.r reservas a. nenhum!\ dn.s cUspo.stçõcs dos 
presentes Estatutos. 

Desllgamento Voluntário 
Arti;ro 39 

Todo Pais-Membro poderá desllgar-se do Grupo e denunciar 
os presentes Estatutos o qualquer momento, mediante prévia no
tl!lcoriio por escrito ao depositário, o quo.J a tr!Lru!mit!rá aos Pai
ses-Mambros e ao Secretã.rto-Executivo. 

O desligamento c a denúncia surtlriio eleito 90 dias depois de 
recebida a notl!lcaçiio pelo depositário. 

Ajuste de Contas 
Artigo 40 

No co!o de desligamento de um Pais-Membro, o Secretariado 
e o Pois-Membro efetuariio todo ajuste de contas que couber, den
tro de 90 dias estipulado no artlg9 precedente. 

N'nh'.'m Pnis-Membro que· se, tenho dcsllgado terá d:J'eito a 
receber purte do produto da liquidação do Grupo ou de outros ha
V·ares deste. 
~mendas 

Artigo 41 
Cada Pais-Membro pode propor emendas aos presentes Esta

tutos. 
As emendas aos Estatutos, oprovadas pela Assembléia, !orma

llzar-se-ão por protocolos que entrarão em vigor uma vez que te
nham sido acel tos ou ratificados pelas duas terças partes dos Poi
ses-Membros, mediante o depósito do respectivo instrumento. 
Idiomas 
Artigo 42 

São Idiomas oflclnls do Grupo os seguintes: 
Eopanhol, Francês, Inglês e Português. 

Duração e expira(ão 
Artigo 43 

I) os presentes Estatutos tcriio vigência lnde!lnlda; 
21 a Assembléia poderá, a qualquer momento, por maioria das 

duas terças partes dos Pa!ses-Mcmbros com direito ·a vpto, decla
rar terminados o Grupo e os presentes Estatutos; c 

:Jnõ.o ob;tl!ltc a d!ssoluçúo do Grupo e a expiração dos Esta
tutos, a Assembléia continuará cxlstlndo todo o tempo que se re
queira poro llqüidar o Grupo c dispor dos •eus haver.e., c terá, du
rante tal pcrlodo, todas as !acuidades que lhe sejam necc,.árlas 
para esses fins. 
EM F0 DO QUE, os subscritos, devtdnmcnto autorlzndos para tan
to, por seus respectivos governos, n.ssinnrnm e~tcs E.!ltatutos nns 
datn..'i que apo.reccm junto n .suru:J nsstnnturlUI. 
APROVADOS na cidade de Cnli, Colómbln, nos doze dias do més 
de mnrço de mil novecentos c 8etcntn c .seis. cm quatro cxcmnln.-

------------------------------------~ 
rrl'i ignnlm~ntc válido.<;, nos 1dJomn.'3 Espnnhol, Frnncê~. Inglês c 
Portur:tuêt~. O Gove~no dos Estados Unldo.'i Mexica.nos, como pn.l.s 
dcposlt:i.rlo dos presentes E.stntutos, envlnrit. cópias devidamente 
nutcnttcndls dos mesmos nos Governos dos dcmn1s pn.íscs signa
tário.'. 

I I . 
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I I 
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f Às Comissões dt Rtlarõts E:a:ttriort.f, dt Agricultura t dt Eco
nomia.) 

PARECERES 

PARECERESN'sl39el«<, DE 1979 

Sobno ProjeJo de Lei do CiiDin n•98,de 1971Í(n• J.J~B. de 
1977, no Cuode orf .. m), que "Inclui panaroro oo ortlao46 do Lei 
n' 5.108, de %1 d011etembro de 1966 (CódiJo Noclonol de Trillllto )". 

PARECER N• 339, DE 1979 
Do Comluio de Constltulçilo • Justiço 

Relotor: Senodor Nel501 Cornelro 

Inclui o Projeto de Lei n' 98, de 1978, mais um parágrafo, que seria o 2'. 
no art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (C6digo Nacional de 
Trãnsho), c assim redigido: 

"E obrigut6riu a prescnçn de ucompanhante nos veículos desti· 
nados ao transporte de escoltares, menores de 14 anos, com a fina· 
!idade de zelar pelos mesmos, nu forma cm que dispuser o Conse
lho Nacional de Trânsito." 

A locuçüo "com u finalidade de zelar pelos mesmos" parece-se cxccssivu 
c, por isso, dcsneccssAria, Nem seria o Conselho Nacional de Trünsito que 
irll dispor sobre o que deveria fazer acompunhnnte de menores de 14 unos, 
na ônibus escolar. ConseqUentemente, ficnriu sem sentido u locução linul: 
"nu forma cm que dispuser o Conselho Nucionul de Trünsito", 

Despido ussim desses balangandans dcsncccssArios, o texto pussuriu u ter 
u seguinte redução: 

''1! obrigatória a presença de ucompunhuntc nos veículos desti· 
nudos uo trunsportc de cscolurcs, menores de 14 anos." 



3072 Qulnla•relra 28 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Secào III Junho de 1979 

A rigor, o Projeto, assim redigido, se me nligurnrin desnecessúrio,jú que 
o art. 37, § I•, do Código Nacional de Trúnsito declara que qualquer veículo, 
para ser licenciado, está sujeito, além da vistoria, u outras cxig~ncias a cri· 
té:rio dus autoridades de trânsito. Tratando-se, porém, da segurança de meno· 
rcs de 14 anos, que deve reclamar todos os cuidados, inclusive o de tentar 
evitar que motoristas imprudentes dirijam veículos escolares como se fosse 
carros de corrida, meu voto é pela constitucionalidade ejuridicidade do Pro
jeto, nos termos da seguinte: 

EMENDA N• I - CCJ 

Redija-se assim o § 2~" d~ nrt. 46: 

"E obrigatória a presença de acompanhante nos veiculas desti· 
nados ao transporte 'de escolares, menores de 14 anos." 

E o meu parecer, smj. 
Sala das Comissões, 29 de mnrço de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente- Nel!'iOn Carneiro, Relator- Tanc:redo Neves- Aloyslo Chaves 
- Franco Montoro- Raimundo Parente- Moacyr Da lia- Lázaro DarbrP 
za - Hugo Ramos - Murllo Badaró. 

PARECER N• 340, DE 1979 
Dtt Comlssiio de Transportes, Comunicações c Obras Públicas 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

I. O prcsentc projeto torna "obrigatória a prcsençu de ncompanhantc 
nos veiculas destinados ao tramporte de C!ICOI;ues, menores dc 14 anos, com 
:1 finalidade de zelar pelos mesmos, na forma cm que dispuser o Conselho 
N:tcionul dc Trânsito". 

2. A justificação csclarccc: 

"Na maioria das vezes, os escolares são cri01nças incxpc:ricntes, 
carecedoras por isso mesmo, de desvelada nssist~ncia, a fim de que 
ni'lo scjam pr.ejudicudas." 

"Essa pessoa cncarregada de velar pclu segurança dos escola· 
res terá inclusive autoridade sobre o motorista, de sorte a impcdir 
que o mesmo dirija cm desobcdiência às normas de trünsito c, as
sim, ponha cm perigo a vida e a integridade física dos escolares. 

Ao tomarmos tal provid~ncin, somos estimulados pelo alar
mante índice de acidentes de trânsito, que, a cada ano, roubam mi
lhares de vidas inocentes, em nosso Pais. 

Por isso, estamos convencidos de que o Poder Público deve en
vidar os esforços no sentido de forçar a diminuiçU.o dos ucidcntcs, 
sobretudo quando· se trata de crianças", 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a proposição, 
opinou pela aprovação do projeto c de uma emenda (n' I·CCJ), suprimindo 
a expressão .. com a finalidade de zelar pelos mesmos, na r arma em que dis· 
puser o Conselho Nacional de Trânsito". 

4. Do ponto de vista de politica nacional de trânsito, cumpre pedir 
atenção para o fato de que essa matéria deve ser objcto de regulamentação. 
Um Código, a nosso ver, deveria ter apenas a seguinte disposição: 

"'Art. 46. Os veículos destinados ao transporte de escolarcs, 
remunerado ou não, deverão ser facilmente identificáveis na rorma 
que dispuser o regulamento desta lei, sujeitando-se ainda a vistorias 
especiais." 

Além disso, convém lembrar que desde 1973 o Poder Executivo está 
procedendo à revisão da legislação de trânsito, havendo previsão no !!cOlido 
de que brevemente um anteprojeto de Código será enviado no Congresso 
Nacional. 

Ante o cxposto, opinamos pela rejeição do presentc projeto c da emenda 
n• 1-CCJ. 

Sala dus Comissões, 26 de junho de 1979.- Benedito Ferreira, Prcsi· 
dente - Vicente Vuolo, Relator - Affonso Camargo - Passo8 Põrto. 

PARECER N• 341, DE 1979 

Da Comlssio de Transportes, Comunlcatões e Obras Públicas, 
sobre o Projelo de Lei da Ciimara n• 117, de 197H (n• 1.561·C, de 
1975, na Casa de origem), que uacrcscenta § 69 ao 1lrt. 42 du Lei nQ 
5.108, deli de setembro de 1966- Código Nacional de Tritnslto". 

Relator: Senador Affonso Camargo 

I. O presente projcto torna obrigat6riu, nos veiculas de uluguel, dcsti· 
·nudos uo transporte individual de passugciros, 11 inscricllo do seu sistcnHI ui· 

fanumérico próximo no taxímetro, nu forma pela qual dispuser a autoridade 
local. 

2. Nu Justificação, o Autor esclarece o objetivo do projeto: 

"0 apcrreiçoamento da fiscalização do trânsito é o caminho 
indicado pnra u mudança no comportnmento dos motoristas nas 
ruas c estradas. 

A classe dos motoristas de tâx.is tem bons elementos, geral· 
mente agrupa<tos no respectivo sindicato, mas o número de moto· 
ristas que escapam ao controle dn liscnliznçllo é surpreendentemen
te elevado. 

Existem os comodistas, ao Indo dos "biqueiros" (que vivem de 
outras atividades), da mesma forma como são numerosos os insu
bordinados qúc deSprezam o taxfmctro e só transportnm passagei· 
ros. por um preço previamente contratado; além da fauna dos mal· 

· educados, sujos, barba por fazer, com rádios ligados u todo volu· 
me, que nem sequer conhecem ns runs da cidade, os quais dcsmora· 
lizam a classe. 

Ness:1 conformidade, a inscrição obrigatória, nos carros de 
:lluguel, próximo ao taxímetro, do seu sistema alfanumérico, é mc· 
dida que se impõe: proporcionarlt ao usuário mais anotação do nú· 
mero da placa do respectivo veículo para rcclamaçào contra mal 
serviço de que for vitimu." 

3. Do ponto de vista da politica nacional de trânsito, cumpre lembrar 
que esta Comissão entende que a matéria deve ser tratada cm regulamcnto, 
ou seja, un. código não deve pormenorizar todos os aspectos da atividude 
por eh: regulada, jú que as condições c circunstâncias que determinam um 
projeto como o cm aprcciaçào silo extremamente variáveis. Em vCrdadc, a lei 
deve apenas estabelecer as dirctrizes gerais para que um condutor seja :wto· 
rizado a dirigir veículos destinados ao transporte de pessmJs, bem assim os 
requisitos rara que os veículos sejam admitidos no trânsito de vias pública~. 
Dessarte, as minúcias referentes i1s classificações dos condutorcs, do veículo 
automotor, do tipo dc transporte n realizar, e as relativas à segurança, con· 
farto e equipamentos obrigatórios, que sào várias c divcrsas, devem ser fix.:t· 
das relo agente administrativo, c não pelo lcgi!.lador. 

4, Convém, ainda, lembrar, quC a legislação de trânsito está sendo re· 
vista e que brevemente o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional 
projeto do novo código. Ademais, a medida consubstanciada na proposiçilo 
cm ex.amc já constitui uma das condições pnra que os táxis sejam licenciados 
cm muitas localidades, inclusive no Distrito Federal, ou seja, nas cidades 
onde os problemas apontados pelo Autor são relevantes. Por isso mesmo, 
admite-se que as condições gerais ou federais não de\'cm prevalecer sobre as 
locais. Isso significa entender deve ser mantida a atual distribuição de com· 
pcti:ncia, onde ao Município cabem as atribuições de regulamentar o uso de 
suas vias, licenciar veículos, outorgar concessões de trnnsporte coletivo de 
passageiros e regulamentar o serviço de tâxi consoante o disposto no regula· 
menta do Código Nacional de Trânsito (Decreto n• 62.926, de 1968). 

Estcs os motivos pa·r que opinamos pela rejeiçilo do presente projeto. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 1979.- Benedllo Ferreira, Presi· 

dente - Afi'onso Camargo~ Relutar - VIcente Vuolo - Passo!J Pôrto. 

PARECERES N•s 34l E 343, DE 1979 

Sobre o Projelo de Lei da Cimaro n•llJ, de 1978 (n' 1.230-B, 
de 1975, na Ca!Ja de origem), que "altera a redaçio do§ 2~" do art. 72, 
da Lei n• 5.108, de li de ,.lembro de 1966 (Código Nacional de 
Trinsito)" 

PARECER N• 34l, DE 1979 
Da Comlssio de Conslllulçio e Justiça 

Rel11tor: Senador Joio Bosc:o 

O projeto sob exame i: originl1rio da Cümnra dos Deputados, tendo sido 
uli apresentado pelo ilustre Deputado Blota Júnior. 

t\ proposição tem por fim altcrur u Lei n~" 5.108, de 21 de setembro de 
1966- que instituiu o Código Nacionul de Trânsito- pretendendo modifl· 
car o§ 2~" do scu urt. 72, no sentido de que o exame de sanidade física c men· 
tal pura obtenção da Carteira Nucional de Hubilitaçüo, seja objcto de rena· 
vaçüo, mediante coincidénciu de seu vencimento, cm qualquer hipótese, com 
o di11 c m~s de nuscimento do candidato, 

Tnl medida, digu-se, já vem sendo utiliz.udu, nu csferu udministrutiva, 
pdus autoridades do trimsito, obtendo rcsultudos hustunte positivos. 

Assim, c verificando-seu procedênciu du presente iniclutivu purlumcn· 
tur, urnn vez que se Cl)gita de provid~ncin in!'erta na cnmpetênciu da UniUo. 
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'·" vi do urt. 89, item XVII, n, dn Constituição Federnl, entendemos que a 
proposição merece acolhimento, nao s6 nos aspectos de constitucionalidude 
e juridicidade, senão, também, no que respeita às suas implicuções de mérito. 

O Código Nncional de Trânsito, contudo, além da nlteraçilo consubs· 
tuncJUda na proposição sob exame - e que lhe aprimora parte importante 
do teuo - merece ainda alguns reparos, n fim de que alguns dispositivos 
nno permaneçam como redundâncias em face da modificação recomendada 
pelo projeto sob exame c outrasjâ cm exccuçào por força de alterações diver· 
sas. 

Assim, por exemplo, a prcscriçilo constante da alfnea 11 do art. 72 j6 se 
acha praticamente superada, pela impossibilidade mntcrial de sua execução, 
uma Yez que não tem sido possfvcl cumprir a exigência de exame de sanidade 
lisica c mental apenas por médicos do serviço médico oficial do trânsito c, 
qutlndo se processa o credcnciamcnto, observam-se abusos incontrol~veis. O 
certo, assim, seria a rcalizaçno desses exames por órgãos de saúde pública da 
União, dos Estados, do Distrilo Federal ou dos Municfpios. 

Já a parte finnl do§ 29 do art. 72 repete, ipsis lilleris, o disposto no par3· 
grafo J9 que o presente projeto manda aditar ao art. 66. 

Outro asprcto, que vale ser considerado, é o rclatiYo às cxig~ncias p:~ra 
o fornecimento de habilitação aos que exerçam atividades de fiscalizaçüo, os 
quais não podem fi~.:ou adstritos apenas às exigências gerais prescritas para 
um simples condutor-amador. 

Em face do exposto, opinamos pela aproYaçào do projeto, nos tcrmm 
da seguinte 

EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Altera dlsposhlvos dll Ld no 5.108, de 21 de sttemhro de 1966 
- Código Nacional de Triinslto. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A Lei n• 5.108, de 21 dcsctcmbro de 1966- Cbdigo Nacional 

de Trãnsito - passa a vigorar com as seguintes alterações: 
I• - O art. 66 passa a ter o parágrafo que se segue: 

"§ 39 O exame de sanidade Osica c mental do portador da 
Carteira Nacional de Habilitação será renovado a cada quatro 
anos, c, pura as pessoas de mais de sessenta anos de idade, a cada 
dois anos, coincidindo seu vencimento, cm qualquer das hipóteses, 
com o dia do nascimento do portador." 

2• - O art. 72 passa a ter o seguinte parâgraro: 

"§59 Para os que exerçam atividadcs de fiscalização de trân· 
sito cxigir·se·á, além dos enumerados nas allncas a, b c c, desse urti· 
go, os exames elctrocncefalogrâfico c psicotécnico.•• 

3•- A aUnea a c o§ 2' do art. 72 passam a vigorar com a seguinte re· 
dação: 

ua) de sanidade fisica c mental, fornecido pelos órgãos de 
saúde pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municfpios." 

.. § 29 O exume de sanidade física c mental terâ carA ter climi· 
na tório." 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 
Saiu das Comissões, 4 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque, Prcsi· 

dente -Joio Rosco, Relator- Nelson Carneiro, com restrições- Lenolr 
Varaas- Tanmdo Ne .. s- Aderbal Jurema- Helvfdlo Nunes- Franco 
Montoro - Raimundo Parente - Cunha Lima - Murllo Badoró. 

PARECER N• 343, DE 1979 
Da Comlssio de Transportn, Comunicações e Obras PUblicas 

Relator: Senador Alfonso Camarao 
1. O presente projeto determina a coincidência dos exames pcri6dicot. 

de sanidade tlsica c mental com u data de nascimento' d·a candidato à rena· 
vaçào de carteira de habilitação pura condutor de veiculo automotor. 

2. A Justificaçilo esclarece os motivos da proposição: 

"Consoante estubclccc o Código de Trànsito- Lei n• 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, cm seu urtigo 72, § 29, os exumes de snni· 
dadc risicn c mental têm validade de quutro unos c de dois unm 
para as pessoas de mais de scsscntn unos de idade, devendo ser 
obrigatoriamente rcnovndos pussuUos esses pcr/odos . 

. ' 

Todavia, dcYido à az6fama da vida moderna, particularmente 
nas grandes cidades, onde um sem-número de problemas continua
mente atinge as pessoas, mesmo os motoristas mais responsâveis c 
cônscios de seus deveres, com rrcqUência cometem o impcrdo!wcl 
esquecimento de renovar, cm tempo oportuno, o exame de habili· 
tução ·pura dirigir de sanidade fisica c mental. 

Essa situação, além de causar inCJmcros transtornos aos moto· 
ristas, tumultua os serviços dos 6rgiios do trânsito, provocando di· 
ficuldadcs à população em geral. 

Nesta conformidade, nos parece razoâvcl que o sistema seja 
adotado cm todo o Pafs, alterando-se, para esse efeito, a rcdaçiio 
do§ 2• do art. 72 do Código Nacional de Trânsito, a fim de que fi. 
que expresso que os exames médicos cm questão terão seu venci· 
menta no dia c mês de nascimento do motorista. 

Trata-se de medida que, irrccusavclmente, beneficiará tanto os 
condutores de veículos como os 6rg3os de trânsito, sendo, por con· 
seguinte, de interesse geral." 

3. A Comissão de Constituição c Justiça, examinando a proposição, 
assinalou que a medida nela consubstanciada "j6. vem sendo utilizada, na es· 
fera administrativa, pelas autoridades de trânsito, obtendo resultados bas· 
tante positivos''. Seu parecer conclui pela aprovação do projeto, nos termos 
de um substitutivo (Emenda n9 1-CCJ). Em essência, a emenda acrescenta a 
obrigatoriedade de os agentes administrativos que exerçam a fiscalização do 
trânsito serem submetidos a c:\amcs clctrcnccfalográficos c psicotécnicos. 

-t. Do ponto de vista da politica de trãnsito, cumpre insistir no fato de 
que as novas carteiras de habilitaçào estão sendo expedidas com data de vali· 
dadc coincidindo com a de nascimento do condutor, atendendo a uma reso· 
luçào do Conselho Nacional de Trfmsito. lsso significa a dcsnecessidadc de 
aproYaçào do presente projeto, jâ que medidas como a da proposição em 
exame podem ser adottldas via administrativa. 

Quanto à Emenda n9 1-CCJ, especialmente na parte que inova, o exame 
elctrcncefalográfico, não é matéria que interesse diretamentc a esta Cernis· 
s~o. Não obstante, essa c outras inovações podcrào ser propostas por oca· 
siilo do exame do projeto do noYo Código Nacional de Trânsito, projeto cm 
elaboração no Ministério da Justiça c que serâ brevemente remetido ao Con· 
gresso Nacional. 

Estes, pois, os motivos que nos levam a opinar pela rejeição do presente 
Projeto e da Emenda n• 1-CCJ. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1979. - Benedito Ferreira, Prcsi· 
dente - Alfonso Camarao, Relator - Vh:tnte Vuolo - Passos Porto, 

PARECERES N•S 344 E 345, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 133, de 1978 (n• 3.87!1-B, 
de 1977, na Casa de orlaem) que "acrescenta dispositivos ao Códlao 
Nacional de Triaslto (Lei n• 5.108, de li de setembro ae l!lli6). 

PARECER N• 344, DE 1979 
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Acrescenta o Projeto de Lei da Câmara n' 133, de 1978, dois novos pa· 
rágra[os uo art. 37 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, Código Nacio· 
na\ de Trânsito, in vtrbis: 

"§ 59 Os veículos de transporte colctivo de pnssagciros cm linhos 
municipais c intermunicipais c os destinados ao transporte escolar contcri\o, 
obrigatoriamente, além dos equipamentos referidos nos parAgrafas anterio· 
res e nus pertinentes resoluções do Conselho Nacional de Trânsito- CON· 
TRAN, aparelho destinado ao controle de velocidade (tacômctro). 

§ 69 Os veículos utilizados cm transporte escolar scrllo dotados, ainda, 
de faixas luminosas ou coloridas, letreiros, lanternns pisca-pisca ou outros 
equipu'11entos de sinulizaçào, a critério du autoridndc de trânsito compctcn· 
te, que permitam o sua râpida identificação no trânsito". 

O§ 59 proposto parece-me, com a devida vênia. desncccssãrio. O nrt. 37, 
§ I•, do re[crido Código jft dispõe que, "ul~m da vistoria, que serâ [cita por 
ocasiZI.o do licenciamento, podcr~o ser exigidas outras n critério da autorida· 
de de trânsito". E a § 29 determina que ''os equipnmcntos obrigatórios dos 
vcfculos sc:ri\o determinados pelo Conselho Nacional de Tríinsito". Se assim 
é, os tacômetros podem ser obrigatoriam\;nte instalados nos veiculas aponta· 
dos, pelu s6 dctcrminaçi\o do Conselho. Assim, o § 5' seria bi.r ln id~m. 

Também o art, 46 dn Lei n9 S.IOK reza que .. os \'eículos dcstinudos ao 
trnn~portc de c:scolures, além das Yistorias especiais a que serZI.o submetidos, 
deverão ser fncilmcnte illcntificl\Vcis ll distnncin, seja pela cor, seja por in5· 
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criçõcs, c deverão obedecer a caractcrfsticns especiais determinadas pelo re
gulamento deste Código". 

O Projeto conna todas essas exigências ao critério da autoridade de 
trânsito competente. E o qucjll declara o texto vigente. Medida simplesmen
te regulamentar, que não justifica lei Jquc a imponha. 

Meu voto é assim pela rejeição ~o Projeto, por dcsncccssãrio. 
Sala das Comissões, 29 de mniço de 1979. - Henrique do Llt Rocquo, 

Presidente- Nelson Carneiro, Relalor- Moacyr Dalla- Raimundo Paren
te - Franco Montoro- Aloyslo Chans- Tancrcdo N••es- Hugo Ramos 
- Murllo Badaró - Uzaro Barboza. 

PARECER N• :W5, DE 1979 
Da Comluio do Transportes, ComunlcaçGn o Obras Plibllcas 

Relator: Senador Alfonso Camarao 

I. O presente projeto inclui instrumento para limitar a velocidade (ta
cômctro) na relação de equipamentos obrigatórios dos veículos de transpor
te colelivo de passageiros(§ 5•). Estabelece, ainda, que os veiculas destinados 
ao transporte de escolares deverão ser facilmente idcntificâvcis, mediante 
faixas Coloridas, letreiros, 'indicadores luminosos de mudança de direção c 
outros equipamentos de sinalização (§ 6•}. 

2. Na Justificação, o Autor esclarece: 
.. 0 objetivo nelas colimado é evidente, eis que, com a insta

lação obrigatória de tacômetros nos veículos indicados, o que se 
quer t evitar que ultrapassem o limite cm que a velocidade é consi· 
derada segura, ao mesmo tempo que contribuir com a racionali
zação do consumo de combustíveis. 

Relativamente aos sinais indicativos, o que se pretende é con
ferir maior dose de segurança aos escolares usuários de transportes 
colctivos, j6 que referidos sinais representam fator positivamente 
preponderante na identificação dos vefculos, os quais, assim, paSsa
rão a ser alvo de melhor atençilo c cuidados de todos os demais 
condutores." 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a proposição, 
opinou pela sua rejeição. O voto do Relator fundamantou-se no seguinte ar
gumento: 

"O § 59 proposto parece-me, com a devida vênia, desncces
s6rio. O art: 37, § 1•, do referido Códiso jã dispõe que, "além da 
vistoria, que scrâ feita por ocasião do licenciamento, poderio ser 
exisidas outras a critério da autoridade de trânsito". E o§ 2• deter
nlina que "os equipamentos obrisat6rios dos veículos serlo deter
minados pelo Conselho Nacional d~.Trãnsito". Se assim é, os tacô
metros podem ser obrisatoriamente instalados nos veiculas apon
tados, pda s6 dcterminaçlo do Conselho. Assim, o§ 5• seria bis ln 
ldtm. 

Tambl:m o art. 46 da Lei n• 5.108 reia que "os veiculas desti· 
nados ao transporte de escolares, além das vistorias especiais a que 

' serão submetidos, deverão ser facilmente idcntificllveis à distância, 
seja pela cor, seja por inscrições, e deverão obedecer a caracteristi· 
cas cs..,.iais determinadas pelo rcaulamento deste C6diso". 

O Projeto confta todas essas cxistncias ao critério da autorida· 
de de trânsito competente. E o qucj6 declara o texto visente. Medi
da simplesmente rcsulamentar, que não justifica lei que a impo
nha." 

4. Do ponip de vista que interessa a esta Comiuão, u opinião é outra. 
Obviamente, é nccculuia a reduçilo da potencia do motor ou a instalaçlo de 
mecanismos que controlem a força trotara, freios c tacOmetro, c impeçam 
que o veiculo exceda o limite da velocidade diretriz que serviu de base para o 
projeto de uma scçilo rodovi6ria, jll que a potência é isual ao produto da 
força tratara pela velocidade. E isso porquanto, como se sabe, o excesso de 
velocidade é a principal causa dos acidentes de trânsito em vias p~blicas, nAo 
obstante o melhor funcionamento econOmico dos motores seja alcançado a 
IOOkmjhora, principalmente nas contra-rampas, portanto acima da maioria 
das velocidades dirctrizes das pistas brasileiras. H6, pois, contradições entre 
fabricação de veiculas c construçilo de vias, que precisam ser adequadas por 
imputações juridicas, e não pelos principias de causalidade que regem as 
normas técnicas. 

S. Sem embargo, entretanto, em projetas semelhantes (PLC 117f7U; 
123/78; 18/79} esta Comissão entendeu que as sugestões neles contidos •ilo 
convenientes, porém inoportunas, uma vez que o Ministério du Justiça c:stà 
ultimundo o novo Código Nacional de Trânsito, o qunl ser6 enviudo breve
mente uo Congresso Nucionul. 

Ante o exposto c cm consonância com o parecer du Comissão de Cons
tituição e Justiça, opinamos pela rejeiçho do presente projeto. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1979. -Benedito Ferreira, Prc:.~i· 
dente - ArTonso Camarao, Relator - VIcente Vuolo - Passos Porlo. 

PARECER N• 346, DE 1979 

Da Comlssio do Transportes, Comunicações o Obrn Pli"lcos, 
sooro o Projeto do Lei da Cimara n• 18, de 1979 (n• 861-C/75, na 
orlaem), que "dispõe aobre transporte·coletbo em carrocerlu de ca
minhões, e di outras pro,ldênclas". 

Relator: Senador Alfonso Cama11o 

I. O presente projeto dispõe sobre a autorização, a titulo precário, do 
transporte colctivo de passageiros em veiculo de carga. O art. I' da propo~ 
sição estende à Região o já permitido para ·o Municipio, no caso de inexis
tência de linha regular de õnibus, conforme se depri:ende da leitura do artigo 
43 do Código Nacional de Trânsito (lei n• 5.10g, de 1966, alterada .pelo 
Decreto-lei n• 237, de 1967). Além disso,a proposição estabelece (art. 2•} al
guns requisitos gerais para que esse tipo de transporte possa ser explorado 
economicamente ou realizado sem rcmuncraçào. 

2. A justificação do projeto informa: 

"0 transporte colctivo indiscriminado no Brasil, principal
mente em veículos sem as mfnimas condições de segurança, vem-se 
constitUindo num sério problema para as autoridades responsâvcis 
pela segurança nas estradas. 

Nilo raro, os jornais noticiam verdadeiras catástrofes, com 
mortes c feridos, envolvendo caminhões de transporte de trabalha
dores de suas residências para os canteiros de obras. Quando as 
carroccrias destes vcfculos são dotadas de bancos o perigo diminui. 
Mas, rreqUentemcnte, os passageiros são transportados cm p~, 
como gado, ao sabor dos impulsos dos desnfvcis do terreno, 
apoiando-se uns nos outros. Uma curva fechada ou uma freada 
brusca pode jogã-los ao solo, com as naturais consequencias nada 
agradáveis. Por entendermos que é chegada a hora de se pôr termo 
a esse ansustiantc problema tomamos a. iniciativa de apresentar o 
presente Projeto de Lei." 

3. Do ponto de vista da politica de trAnsito, cumpre lembrar que, ao se 
passar de transporte urbano ou local para o interurbano ou regional, a com
petência se desloca dos Departamentos de Trânsito para os Departamentos 
de Estradas de Rodascm, jã que a estas unidades cabe a administraçilo do 
trânsito nas estradas, consoante o que estabelece o artiao 33 do Decreto n• 
62.127, de 1968, queresulamcnta o Códiao Nacional de Trânsito. No que se 
refere a cstra.das federais, ou seja, para o trAnsito interestadual, a mat~ria ~ 
resulamentada pelo Decreto n• 68.961, de 1971, que atribui ao 'DNER -
Departamento Nacional de Estradas de Rodaaem a competência para con
ceder c fiscalizar a rcalizaçlo desses serviços, inclusive cxiaindo caixa de so
corro médico ursente como equipamento obriaatório dos vclculos (art. 63, 
item IV}. Além disso, cm casos excepcionais e a critério do DNER, conside
rada a rodovia c o mercado de pasaaaciros com caracterfsticas inferiores bs 
estipuladas no veiculo padrilo, c nlo veiculo de caraa. 

4. Como se sabe, esta leaislaçlo federal serve de paradiama aos trãfe
gós estaduais e municipais, motivo por que o transporte de passa1eiros, utili· 
zando veiculo de caraa, só é admitido nos dcalocamentos locais, jamais nos 
regionais. De seu lado, a autorizaçlo de viaaens ou a permissão de uma úni
ca viagem gera direitos c deveres, sobretudo quando nio se trata de trans
porte de carsa própria ou de emprcaados de uma mesma empresa. Em ver
dade, as autorizaçõCs de carlt.tcr transit6rio c complementar sempre termi
nam no.rcconhccimc~to de concessão independente de linhas resula.rcs. nilo 
obstantes os regulamentos indicarem o contrlrio. 

5. Sem embargo, entretanto, a proibiçlo do transporte resional de 
passageiros cm veiculas de carga, o cognominado "pau-de-arara''. visou n 
implantar um padrllo de higiene, segurança c conforto do público, ine~t:isten
te untes do aluai Código de Trãnoito. Nesse sentido, as permissões ocasio
nais devem &e r proibidos, jâ que o objeto a transportar 6 essencialmente m6· 
vcl e requer protcçilo especial, inclusive cinto de segurança. 

6. Por ~ltimo, cumpre lembrar que o Ministério dn Justiça est6 ulti· 
mundo novo cbdigo de trAnsito, o qual ser6 brevemente rcmet.Jdo aO Con
gresso Nacional. No anteprojeto, publicado nQ DO de 16-9-74, hã o seguinte 
urtigo: "Art. 74. Onde não houver condições de transporte regulnr 
de passageiros poderâ si:r autorizado, a titulo precllrio, que veiculo de curgn 
transporte passageiros, desde que satisrcitos os requisitos estabelecidos no 
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regulamento desta Lei". Portanto; não há referê:ncin expressa à rcgiào, como 
csl:Jbclccc o artigo I~' do projeto cm cxamc, motivo por que opinumos pela 
sua rejeição. 

Sala das Comissões, 26 dc junho dc 1979. - Benedllo Ferreira, Prcsi
dcntc: --AfTonso Camar~:o, Relator - Vicente Vuolo - Passos Porto, 

PARECERES N•s 347, 348, 349 E 350, DE 1979 

Sobre o Projeto de Decreto Legislatho n' 7, de 1979 (n~' 6-8, de 
1979, na Câmara dos Deputados}, que "aprova o Protocolo sobre 
Privilégios, Isenções e Imunidades da Organização Jntermtclonal de 
Tclccomunlcaçõeo por· Sotéllh!s - INTELSAT, assinado em 
Washington, no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo Brasileiro". 

PARECER N• 347, DE 1979 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Com a Mensagem n• 053, de 1979, o Senhor Presidente da República 
submete à apreciaçào do Congresso Nacional, para os fins previstos no art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, o texto do Protocolo sobre Privilégios, 
Isenções c Imunidades da Organização Internacional de Telecomunicações 
por Satélites -INTELSÀT, assinado cm Washington, no dia 19 de maio de 
1978, pelo Chefe da Delegação brasileira que participou das reuniões para a 
negociação do aludido Acordo. 

A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ex
Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual esclarece que as dispo
sições do Protocolo cm questão "são semelhantes hs de Acordos de gênero 
cm vigor com outras Organizações internacionais, os quais contém cláusulas 
relativas à inviolabilidade da sede e dos arquivos da Organização; imunida
des de processos judiciais; proibição de cobrança de taxas; tratamento, no 
campo das comunicações internacionais; imunidades dç jurisdição; inviola· 
bilidadc de documentos; isenção de impostos e demais privilégios aos funcio. 
nãrios da Organização e suas famllias". 

Na parte preambular do te.to, os Estado .. Partcs acordam sobre os 
"consideranda" c os "uso dos termos" para as finalidades deste Protocolo, 
afirmando que o propósito dos privilégios, isenções c imunidades por ele co
berto é de assegurar o desempenho eficiente das funções da INTELSAT. 

O artigo 2 especifica a inviolabilidade dos arquivos da INTELSAT, em 
qualquer lugar que estiverem localizados. 

Os artigos seguintes do Protocolo tratam exclusivamente das Imunida
des contra Jurisdição e Execução, Disposições Fiscais e de Costumes, Comu
nicação, Restrições, ·Identificação dos Privilégios, Isenções e Imunidades de 
que gozarão os componentes do quadro de altos funcionários da INTEL
SAl, assim como seus familiares. 

Conforme acentua a Mensagem que encaminha o presente Protocolo ao 
estudo desta Casa do Congresso Nacional, são semelhantes suas disposições 
com as de outras Organizações internacionais. 

A esta Comissão resta apenas assinalar a falha datilogrlifica ocorrida no 
item 6 (seis), artigo 7 (sete) do Capítulo 11, na cópia auténtica do te.to do 
Protocolo, onde lé: "6. O Diretor-Gcral da INTELSA T modificara ... ", 
quando o correto é: 

"6. O Diretor-Geral da INTELSAT notificara ... " (grifos nossos). 
Assinalamos esta falha de efeito de corrcção, no original, cm poder do 

ltamarati. 
Ante o cxpo10to, c nada havendo que possa ser oposto à matéria, no âm

bito da competência regimento! desta Comissi\o, opinamos pela aprovação 
do Protocolo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1979. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1979.- Tti'IO Outro, Presidente
Bernardino VIana, Relator- Marcos Freire - Saldopho Dorzl - Lomonto 
Júnior -Itamar Franco- Leite Chaves- Mauro Benevides- Henrique de 
La Rocaue. 

PARECER N• 348, DE 1979 
Da Comluio de Constltulçio e Ju•tlça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Vem ao exume desta Comissilo o Projeto de Decreto Legislativo nv 6-8, 
de 1979, que "uprovn o Protocolo sobre Privilégios, Isenções e Imunidades 
du Organi7•1'11o lnternucionul de Telecomunicações por Sat~lites - INTEL· 
SAT", u~sinudo cm Washington, no dia 19 de ~uio de 1978, pelo Governo 
htusilciro. 

O Protocolo, jlt uprovudo pelu Cümuru dos Deputudos, cstcnde·~c ror 
IH artip:os. Ap6:o considerações de ordem Reral sobre o Acordo Relutivo à 

Orguni7-41cào Internacional de Telecomunicações por Satélites (INTELSA n, 
o Protocolo trata da inviolabilidade do Arquivo, Disposições Fiscais e de 
Costumes, Comunicações, Restrições, Quadro dos Funcionários, Represen
tantes das Partes da I~TELSAT, Renúncia, Medidas de Precaução, Coopc· 
ração com as Partes Contratantes, Arranjos Complementares c Solução de 
Controvérsias. 

Na mensagem que o Sr. Ministro das Relações Exteriores comunicou ao 
Senhor Presidente da República a assinatura do ajuste, assinalou que "as 
disposições do Protocolo sobre Privilégios, Isenções c Imunidades da IN
TELSAT são semelhantes às de acordo do gênero em vigor com outras Or
ganizações Internacionais'', 

Meu voto é.., assim, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
nv 07, de 1979, a ser examinado ainda pelas doutas Comissões de Transpor
tes, 'Comunicações e Obras Públicas, c de Finanças. 

Sala das Comissàes,23 de maio de 1979.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Nelson Carneiro, Relator- HeMdfo Nunes- Raimundo Parente 
- Aderbal Jarema - Lázaro Borboza - Murllo Bodoró - Almlr Pinto -
Tancredo Neves - Hugo Ramos - Aloysio Chaves. 

PARECER N• 349, DE 1979 
Da Comlssio de Transpnrtos, Comunicações e Obras Ptibllcts 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

Nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presi
dente da República submete à consideração do Congresso Nacional o texto 
do Protocolo sobre Privilégios, Isenções e Imunidades da Organização Inter
nacional de Telecomunicações por Sat~lites (INTELSAT), assinado em 
Washington, no dia 19 de maio de 1978. 

2. Na Exposição de Motivos, o Ministro das Relações Exteriores in
forma: 

"'As disposições do Protocolo sobre Privilégios, Isenções e 
Imunidades da INTELSAT são semelhantes às de acordos do géne
ro em vigor com outras Organizações internacionais, os quais con
tém cláusulas relativas a inviolabilidade da sede e dos arquivos da 
Organização; imunidade de processos judiciais; proibição de 
cobrança de taxas; tratamento, no campo das comunicações, igual 
ao concedido a outras Organizações internacionais, imunidade de 
jurisdição; inviolabilidade de documentos; isenção de impostos e 
demais privilégios aos funcionãrios da Organização e suas 
famllias." 

3. A Câmara dos Deputados, examinando o aludido texto, houve por 
bem apresentar o presente projeto, que foi aprovado sem restrições. 

4. Do ponto de vista da política nacional de comunicações, cumpre 
apenas aduzir que o ingresso do Pais na INTELSAT representou um avanço 
em nosso sistema de telecomunicações. Ademais, o artigo XV do Acordo de 
1971 determina que cada Estado subscrevcntc, inclusive o que abriga a sede 
da Organização, deverá receber os privilégios necessários ao funcionamento 
da INTELSAT. Assim, opinamos pela aprovação do presente projeto. 

Sala das Comissôes1 26 de junho de 1979. -Benedito Ferreira, Presi
dente - Vicente Vuolo, Relator - Alfonso Camarao - Passos Porto. 

PARECER N• 350, DE 1979 
Do Comluio do Finanças 

Relator: Senador Jorae Kalume 

Trata·sc de Projeto de Decreto Legislativo, o~iundo da Câmara dos De
putados c submetido à revisão desta Casa, que visa a aprovação de Protoco
lo firmado em Washington pelo Governo Brasileiro, que regula os Privilé
gios, Isenções c Imunidades 'da Organização Internacional de Telecomuni
cações por Sat~lites- INTELSAT. 

Nos termos regimentais a esta Comissão compete a análise do aspecto 
financeiro unte o ordenamento jurfdico nacional. 

O documento cm questlio estabelece, cm seu art. 4, a disciplinação tri
butária dos bens patrimoniais, das operações de compru de importação, bem 
como, da prcstaçi\o de serviços, cfctuados pclu cntidnde internacional. 

Consoante essas disposições, acham-se isento:s dos tributos incidentes 
sobre u propriedade os bens pertencente.\ ao organi'smn, assim como os im
postos que, segundo u lcgislaçno nucionul, vcnhum a incidir sllbrc o cquipn
mc:nto ou componentes dos satt:lht"s de comunicnçilo udqlliridos pcln IN
TELSAT. 

Nessa hipótese, trntundo-sc de impostn indireto, cube,\ uUloridadc tri
butuntc reembolsar a OrgunilU\àO do vulor :tcrcscido ao preço pelo tributo. 
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,, mcsnw norma ;tplic•t-~c üs impMI<Ii;ôcs Jm rrmlutns rcfcridn~ lJUiUI· 

lll ól!l .. cncarg.os n .. c.ti~ dcviJo~ yuundo dos rcsrt:ctivo~ dc .. cmharaÇ\1 .. a!fan· 
dcg;'trillS. 

l:xducm-sc, llldavia, dos ht:ncfícios nu:ncion;tdos <tS t<t:-.as cxi~id•t' crn 
r;lli'tn Jc scrviçu .. csrcci!icus, rrt:st:tdos efctiv:unentc :to úr~i'nl crn quc~ti'tu, 
'oCgUilJll rn.:ccitn C.\I'JrCSSO do ~ .JI' do artigo or:t ;HHtlisadn. 

l)c outra rartc, o preceito, contido no art. 51•, recomenda tralamcntn 
c.:qllúnime ü I NTEI.SAT. com rclaçrto u outr:ts org:tni1:tçl1cs intergll'-'crn:t· 
rm:ntai' nito-rt:}!ionais: rlll lJUI.: dil rcsrcito u turifus, prioridades, tu.xa., fHl.~

t:ti~ olt Je liU;tisqucr meios de comunicuçõcs. 
:\n n:gulur ns ll'lrcitos, conferidos uos iiltos funcionftrios da Organi

/ót~·i'to Internacional, disrõc o art. 7\' do Protocolo sobre a conccssi'u1 de 
i.,cnçüo dos st:guintes tributos: 

a) lmpnsto Jc RcnJa incidente ~obre salúrios, vcncimcntns, pcn~i'1cs nu 
ou\ros rcnllimcntos pagos pela entidullc: 

b) imrosto sohrc u importuçào Jc seus pcrtem:cs, incluint..!u nwhili:triu, 
nhjctLls pessoais c um veículo automotor: 

c) con:rihuiçõcs rrcvidcnciúrius obriga!órius. 
E de se rcssalt:tr yuc os privilégios, previstos n:1s lctr;ts h c c poJem ser 

ncgados pcltl /):tis quantn ;ws residentes cm carútcr pcrrnancnlr.: c :tos ~cus 
n:u.:ttlrl<.tis. 

:\s norntas pertinentes~~ di~pcns;t Je tributaçito possuem maior rt:lc\:·ln
ci:t no úmhiw de :ttrihuiçi'lcs confiaJas a cst:t Comissrw. Jai por4uc o rcakc 
dr.: .-.Lw :tprcciaçito nesta oportunidade. 

Cumprc rcssalt:tr, nesse passo, yuc u lcgisluçào pâtria 4uc rcgc :1~ imru
,j~·ôc~ -.nhrc il rcnJa, cm gcr:.tl, csWbclecc trat:1mcnto discrimin:Húrio aos sr.:r
viJnrcs d:: organismo~ intcrnacion:tis Jc que o Brasil faç;t parte c rr.:ss:dva :t 
cficúcia Jc seus nwnll;tmcntos :ws cusos previstos cm trat;.tdos c convcnçôt:s. 

(om cfcitn, tais disposições conti:m-se n;t Lei n1• 4.506, Jc 1%4, c no 

Rcgulamcnlll do Imposto sobre :1 Renda c Proventos de Qu;tlqucr Naturcta, 
apro\'aJo pelo [)ccrchl nY 76.1K6, de 2 de setembro Je 1976, :1rts. 1;, b, c 
5X~. 

1:m face do Jisposto no <~ri. IJK Jo Código Tribut~tri~l t'\<Jcion;tl (Lei 
n" 5.171. Jc 25 Jc outubro de 1966/, o qual institui a procminénci:.t dos lrali.l
dos c convenções internacionais sobre u lcgislaçrto tributária intcrn:t, é in
LIUcstinnúvcl a lcgitimidudc dos beneficias fiscais previstos no Protoct1lo cm 
CXi.llllC. 

Pnr dcrrallc.:iro, é de se ;tssinulm que o regime udotado no Documento 
ora analisaJo nrw discrepa daqueles conferidos mediante ;1tns da mesm<.1/lil· 
turclíl :1 outras entill;~Ucs intcrnucion:tis. 

Nüo se vislumbrando yualquer disposiçi'to que vcnhu a ferir a sohcr:tnia 
c o interesse naciomtis, opino pelu;tprov•tctto do Projc!o de Decrc:hl Lcgisl:1· 
tivo n" 7, de llJ7i), 

S;tla Jus Cornissúcs, 21 dcjunhu de 1979,- Cunha Lima. Prc~idcntc, 
,Jorgt.• Kalume, Rcl:uur- Jutahy Magalhiies- Vicente Vuolo- Raimundo 
Parente- ,\ffonso Camürgo- !\1auru Bcne"ides- Alberto Siha- Sultla
nhu Dcrzi - Lomunlo Júninr. 

I'ARI·:n:IIES :-i''' 351,352 E 353, llE 1979 

PARECER N.•. 351, DE 1979 

Da ComifrJ.o 1le Ler,-islaçíl.O Social, sobre a. .1\lensa.gem 
n.0 85, .de 1979 {n.o 148, de .1979, na pligem) do Senhor 
President.e da República, soUcitando ao Senado Federal, 
para que :seja. autorizada a alienação de terras ptihllcas no 
Distrito :Agropeeuãrlo da tSuperintendéncia da. Zona Franca· 
de Manaus (SUFRAJIL\) à Empresa AgTopecu:iria Santa 
1'11'SUL'l Ltd..a, 

Rel.a.tor! Senador Raimundo Parente 

O Senhor Presidente da Replibllen, nos termos do parágrafo 
unleo do art. 171 da Constltulçilo, propõe nos membros do Senado 
Federal seja nutorlzadn a allennçiio de loLes no Distrito Agrope
cuârto dn Superintendência da Zona Franca de Mnnaus , , , , , . , , 
r~'UF'RAMA> à empresa Agropeeuilrla Santa O'rRuln Ltdn., para 
n implnntaçilo de projctos, devidamente nprovndos, em áreas su
pcrJorcs a três mU hectares, 

Na Exposlçilo de Motivos do Ministro do Interior, que acom
panha. a Mcnsa({em, S. Ex.n rcfcrlu~se no II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (Hl75-1D'i'Dl, que ao cuidar dn ocupnçüo proctu
tlvn dn Amnzünta e do Centro-Oeste. C~ncnrer.eu a neces.sidndc da. 
concltMfio do Distrito Indw~trlnl <ln. Zona Frnncn de Manaus c n 
exe<:uçüo de seu DJ~trlto .1\~~~·opecuó.rlo. 

E Informou que a rJretensiw cm cnu:>n atendeu n todas às Im
posições pertinentes h. matCrin perfllndas no Rc,:culnmcnto para 
1\llcnw:.ão de Teri'U.'i do Distrito A.gTop~~euürJn dn .SUft'RAMA, npro
vmlo por liCU Const•lho de Arlminü;tra~·ito 1\tnt'J(:.'i du n(!SOluçü.o 

'· '' 

------------------------------------J 
n,o ~7/75, de 1.0 ·8-75. r homologado por aquela Sccrrtarla de 
Er.t.ado, bem (~orno colheu o prévio consentimento do Conselho de 
Sep;urança Nacional, consoante Aviso n,0 04/77, de 26-0-77. 

O Projeto da Agropccu:\rla Santa O'rsula Ltdn., to! aprovado 
pelo Conselho de Admlnlstraçiio ela SUFRAMA, conforme Reso
luçilo 11.0 107/77. 

A empresa procctlerâ à formaçüo de 2. 000 hectares de scrtng~ 
de cultivo: 1.500 hectares de açnlznl objetlvando n industriallznçao 
do palmito: 75 hectares de fruticultura c 75 de culturn..'i aUmen
tares. Produtos .esses que contam com merendo ga-runtJdo. 

o empr~endlmento Irá gerar 1.851 empregos, em área de 
15.000 hectares, com Investimento de Cr$ 165.851,000,00. 

As refcrênclns qUe o Minl'itro :r-.Íárlo Andrcazzn. houve por bCm 
consig-nar na aludida Mensagem satisfazem il.s imposições que re
gem a matéria nesta Casa, e que constam do art. 407 de nosso 
Regimento Interno. 

Isso pasto, conslderahdo que n a.utorizat;ão solicitada, uma ·vez 
atendida, irá njudnr de multo no desenvolvimento económico da 
Região em que a· projeto scrli. l.mplantado, somos de 'parecer que 
deva ser deferido, nos termos ão seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 35. DE 1979 

Autoriza o Poder Executivo a alieuaJ." A empresa. Agro .. 
pecuária Santa. 'úrsula. Ltda. lo!Fs no' Distrito .t\grope~ 
cuário da ~superintendência da ZOna ;Franca. de .Manaus 
(SUFRA.!\lA) para a implantação de JlrGjetos, devidamente 
aprovados, cm área. de 15,000 hectares. 

O Senallo Fcder<tl resolve: 

Art. 1.0 :E: o Poder Executivo autorizado n. alienar à empresa 
Agropeeuilrla Snntn O'rsula Ltdn. área de 15.000 hectares no Dis
trito .~gropeeuárlo dn SUFRAMA. para n lmplantnçüo do projeto 
aprovado por seu Conselho de Administração, nos termos da Re
solução n.• 107/77, destinado il !armação de 2.000 hectares de 
seringal de cultivo: I. 500 hectares de açalznl visando a lndustrln
llznção do palmito; 75 hectares de fruticultura e 75 hectares de 
culturas alimentares. 

Art. 2.0 A área. referida no artigo anterior será a.llennda me
diante promessa de compra e venda, com cláusula resoluttva que 
condicione a. lavraturn da Escritura de Compra e.Vendn: da área 
no fiel cumprimento do cronogrnma. fislco-flnanceiro da. execuçã.d 
do projeto ' 

Pnró.grnfo único. A cláusula resolutlva poderO. ocorrer, ainda, 
ie a empresa não Iniciar n Implantação do projeto dentro do prozo 
de um ano, contado a partir da data da. Escritura. de Promessa. de 
Compra e Venda ou se houver paralisact10 nas at!vldades de Jm ... 
plantnção do projeto, ficando a SUFRAMA com o direito de ser 
reintegrada· na posse dn. área, e com llvre disposição da mesma. 

Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor na data da sua pu .. 
bllenção. 

Sala dns Comissões, 13 de Junho de 1079. - Helvidlo Nunes, 
Presidente - Raimundo Parente, Relator - Juta.líy' l\fara.lhães
llcnrique de La. Rocque - llumberto Lucena, com restrições. 

PARECER N,• 353, DE 1979 
Dn Contissão de Agrlcullur~ 

Relator:· Senador Be~edito Ca.nellns. 

Depois de examinar n Mensagem presldenclnl que solle(tn no 
Senado Federal, nos wrmos do nrt. 171 da Con.stltulção, autor!zo
ção pnrn alienar terras públicas no DL,trlto Agropecunrlo da Su
perlntendcncln dn Zona Franca de Mnnnus tSUFRAMA), a Co
missão· de Legislação Soclnl formulou o presente Projeto de Re
solução, que "autoriza. o Poder Executivo a nllennr à. Emprr.'S:I AGTO
pecuárln Santa O'r:rula Ltdn. lotos no Distrito Agropeouórlo da 
Supcrlntendüncln da Zona Franca de Mnnnus (SUFRAMA 1 para 
n lmpln.ntnçiio de projetes nevldnmcnte aprovados, em área de 
15.000 hectares". 

A Exposição de Motivos, nsslnndn pe:o Sr. Ministro do Inte
rior. que apóia n solleltnção do Senhor Presidente dn Replibllen, 
declaro. que o "II Plano Nacional do Desenvolvimento l 107á-197Ul, 
no seu Capitula V, quando tratn. dn ocupnçüo· produtiva ela Amn
zõnln. e do Centro~Oeste, enfatiza .a conclusiio do Distrito Indu';~ 
trin.l da ZOnn. Fra.ncn de Mnnaus o a. exccuçr~o de seu Dlstrlt.o 
Agrapccuó.rio*'. 

Depois. de. referir-se no Dccre-to~lei n.o 288
1 

de ~8 de fevereiro 
de '196!, o Mlrylstro do Interior·. mostra que n 'ubstltnlçüo de lm
portnçocs é dC' gratlde lmportfmcta parn mln1ml:mr o.s c te-! tos lll.'
gnttvos dn balança de pagamentos do Estado do A1na:wnas. E, npt'l'.; 
snltcntnr que a políllr.a nacional tem como nma de sun~ cllretriz·~.·; 
o combate à Inflação, "medlnnte, prlnr.lpnhnrnte o ubnlxamento 
dos preços dos protlutoa tlJ{rícolus", mu.strn que: ' . 

"A allenaçfto ela tÜe:t, pam hnp:nntn~~ao elo prujL'l.l 
no Distrito A~~ropccuurlo dn SUFRAMA, atende n ~;rw., otJ,k-
1.1vol'i prlorlt;'u'los cl!\ forma~ão (\(' um pólo íli~!'UJWCuúrLJ, 
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em c:ondlções de satisfazer a demanda ctc terr:1s p:1ra c:<l·
cução de projetas que propiciem o n.prov.r!ltamento rnclo
nn.l dos recursos naturais, gerando uma produçüo de all
menWs cm escala correspondente às necessidades de c::m
sumo, possibilitando a sub<;jtJtulçüo gradnt!vn. de import:l
ções, e, n!ndn, a produção de mntérlns-prlmn.< exportáveis 
pnra n JndUstrtn." 

Os estudos que Instruem o Projeto salientam ·:Js seguintes por
menor~: 

1. a allcnação prcWndldn. atende aos ob.\etivos prlo
r!t:ir!os do Distrito Agropccu:ir!o da SUFRA~IA; 

2. a Implantação do projeto da empresa adquirente 
da área, cm face das vantagens Iocnclonais, d'Js incenti
vos oferecidos c dos pro~ramns de estimulas às ntlvldadl.'s 
agricolM, constltulr-se-:i. cm fonte de combate il infla
ção, de substltulçüo das Importações c de expansão das 
exportações; 

3. a área cm questüo é constituída de terras Inex
ploradas e próprias para as ntlvldades de lavoura, pecuá
ria ou silvicultura; 

4. todo cuidado se tomou, quanto ao atendim-ento 
das exigências legais e técnlc.a.s; 

5. o projeto contarfl. com a asslstênclo. de t~cnlcos 
da Empresa Técnica c Extensão Rural do Amazonas; com 
o suporte da Empresa Brns!le!ra de Pesqu!sn. Agropocuá
r!a , através do Centro Nacional de Pesquisa do. Seringueira 
e da Unidade de Execução de Pesquisa de âmbito Esta
dual; da Comissão Executiva do Plano de Recuperação 
Econõmico-Rural dn't.avoura Cacauelra; do Instltut:J Na
cional de Pesquisa da Amn.2ôn!a; do Instituto Brnsllclr!1 
de Dcsenvolv1mento Florestal; da Fundação Universidade 
do Amaz.:mas, através do seu Centro de Ciências Agrã.rins. 
e do. Companhia de Desenvolvimento Agropocu:ir!o do 
Amazonas. 

Do ponto de vista da ..racionalidade de utillzação dos recursos 
no.turals, assegura a· Exposição de Motlv.o.s que •'a .aprovação d'J 
Projeto é· condicionada. à demonstração, na carta topogrâ!lca, fi~ 
toecológl~n. de uso atual e potencial c de uso plancjado, das área!;j 
n serem ocupadas nnua;mente", A allcnaçãa se ·tará .3Gb· a forma 
de promessa de compra c venda, com cláusula resolutlva, que can
dlc!ona a lavratura dn escritura def!n!t!vn ao !lei cumprimento 
do cronosro.mn tisico-financeiro de execução do projeto, 

Como se 'vê, a prop.Jslçüo atende a todas as .exlgêQcias legais 
e opernclonaJs. Poderâ, portanto, oferecer resultados auspiciosos 
à cronomta nmazônica., nesta hora cm que o Interesse nacional 
se volta para a ocupação cfetlva daquela região. 

Somos, po!s, pela aprovação do presente Projeto de Rcso!u
çãQ, 

Sala das Comissões, 27 de junho do 1070. - Evel:isio Vieira, 
Presidente ·- Benedito Canella.s, Reln.Ulr - José Richa - .José 
Llns - Pedro Pcdross!an - Passos Porto, 

PARECERES N,•s 352 E 353, DE 1070 
Sobre o 'Projeto de Resolução n.• 35, de 1079, da Co

missão de Legislação Social que "autoriza o Poder Exc~ 
cutlvo a alienar à. f.mpresa Agro'pecuária Sa.nta (Jrsula 
Ltda. lotes no Distrito Agropeeuárlo da Superintendência 
da Zona Franca de ~lanaus tSUFRAMAl para a !mplanla
Qiie de projetas, devidamente aprovados, em área de 15.000 
hectares". 

PARECER N,0 352, DE 1979 
Da Comissão de Constituição o Justiça 

Relator: Senador llelvidJo Nunes 
Apresentado pela Com!ssiio de Legls!açiio SOcial, nos termos 

regimentais lart. 100, parágrafo único), o presente Projeto de 
Resolução autoriza (n.rt. 1.0) "o' Poder Executivo a allenn.r à Em
presa Agropccuúr!a Santa ll'rsula Ltda. úrca de 15.000 hectn.rcs 
no Distrito Agropccunr!o da SUFRA~. para a Implantação do 
projeto nprovndo por seu Conselho de Admlnlstrnçii.o, nos termos 
da Resolução n.O 107/77. dest!nndo à !ormaçiio de 2,000 hectares 
de seringa! de cultivo; 1.500 llCCtnrcs de açn!znl visando a !ndUS· 
tr!al!zaçúo do pnlm!to; 75 hectares de fruticultura e 75 hectares 
de culturas allmentnres". 

Pelo art. 2.0 do Projeto, n úrcn referida .. será nl1enndn median
te promessa de comprn c vcndn, com cló.usuln rcsoluttvn que con· 
dlclonc n lnvrnturn dn c.scrtturn de Compra c Vcndn dn t\rcn ao 
!lei cumprimento do cronogrlllnrt· t!s!co-f!nnncc!ro da execução do 
Projeto", 

A mntér!n teve origem no pedido IEM n.O 45, de 1070) do Se
nhor Ministro de Estado do Interior, cncnminhndo no Senado Fe~ 
dernl, com fundamento no parflr,rnfo único do nrt. 171 dn Corui· 
t!tu!çito. 

A referida Exposlçfi.o de Motivos esclarece que n pretensilo cm 
cau~a .ltendeu a todas as exigências pertinentes it matérln, rel::tclo
nadns no Regulamento para nliennr;ão de Terras do Distrito Agora· 
pccuúrio da SUFRAMA, aprovado por seu Con.sclho de Adminlstrn
çüo, através da Resolução n.0 27/75, de 1.0 de agosto de 1975, c ho
mologado po!' aquela Secretaria de E.<;tndo. bem como colheu o pré
vio as.~entJmcnto do Conselho de Segurança Nacional, conforme 
AVIso n.0 094/77, de 20 dr setembro de !D77. 

A proposição foi a:nplnmcntc cxamlnada pcln. Comissão de Lc
glslnçüo Social, que opinou pela aprovação, na forma do presente 
Projeto de Resolução, nJnda a ser submetido a exame da Comissão 
de Agricultura. 

Foram a.tcndldas a.s exigénclil.S con.stltuclonnis (art. 171, pa
rágrafo único da Constltulçãol c regimentais ra.rt. 407, alinens 
a. h, c, d, c art. 100, parágrafo único I, 

Ante o exposto, esta co:nl.ssão opina pela normal tramitação 
do presente Projeto de Resolução, uma vez que constitucional c 
jurídico. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1970. - llcnr!quc de La 
Rocquc, Presidente- Uelvídio Nunes, Relator- Bernardino Viana 
- Aloysio Chaves- Lenoir Vnrgas- Itaimundo Parente- Nelson 
Carneiro, vencido - J\Iurilo Badaró - Almir Pinto. 

O SR. PRESIIlE:>;TE (Silo Codho)- O bpcdicntc lido'"'" puhli
.:a~;w. Snhrc.: ;.t me~;.~. requerimento que ~.:rá lido pelo Sr. 1 11 -Secrcl~trio. 

f: lido o .l'l'gllillft> 

REQt.:f:RJ~JE:>;TO :\0 2!H, DE !979 

S.:nhnr Prc~ident.:: 

Sn' termo:\ do art. 133 do Regimento Interno, requeiro ;1 tran,~ri~;t,,, 
no, :\n;ti' do Senado h.:dcral. do pronunci;tmentn do ~lini~trn dll lntcri11r. 
Cnroncl ~lúrio David :\ndn.:uz:t, p;tra o' e~tagi[trio' da Escola Supcrinr Jc 
Gucrr:t, no Rio de Janeiro. no dia 7 de junho de 1979. 

Sala d;.ts Se~sõc~. 27 de junho de !979, - Lourhal Bapri!ltu. 

O SR.I)RESIDE:'\TE (~ilo Coelho)- De acordo ~om o ;trt. ~JJ. ~ 1". 
Uo Regimento I ntcrno, o requerimento ~er~t puhlicotdo e submetido ;w c\amc 
da Cnmissi'to Dirctora. 

Snhre a mes;t, projeto~ de lei que serão lidos pt:lo Sr. I~'·Sccn:t;·mtl. 

Stio lidos oJ .l't•guil/11'.\ 

PROJETO DE LEI DO SE:\ ADO :>;• !99, DE !979 

"Acrc~cenru § 3~' ao urtigo 3~. e dú no,·u reduçiio uo art. 511 da l.ci 
n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966." 

O Congresso N;tdonal Uccrelit: 
t\rl. I"' O art. 3~' da Lei n"' 5.1lJ7, de 13 de ~e lembro de lll6ó, p;.ts~ot i.l \·i· 

gorotr ;tcrc~ddo de * .l~', com a seguinte red:tçtw: 

"Art. J~' 

í I' 

* 31' Os e~t;ibclecimentos depositários das contus vinculotda' 
ou individuotliLadits sào obrigados a fornecer o~ re~pectÍH1~ c.\trot· 
tos, quadrimcstralmcnte, especificando 1.1 saldo anterior, o~ dcpúsi· 
tm, osjurlh e :1 corrcçJo monetária crediwdos no periodll c o saldn 
alu;tl." 

t\ rt. 2~' O urt. 5~' d<~ Lei n"' 5. I U7, de 13 de setembro de 1966, pot!>sa a \·i· 
gomr com :t seguinte rcdaçllo: 

"r\rl. 5~ Vcriticando.se mud;m"a i:h: empresa, a conta vin· 
culad;.t ~crú trotn~ferida rara cstabelcdmento bancário de escolha 
d•J novo cmprcg;tdor. ohedccido o disposto nos arts. 2~' e )11 ." 

Art. )v E.Slit Lei entrmlt em vigor mt dolla d:~ sua puhlica~rw. 
1\rt. 4~' Rcvog:tm·sc as disposições ~:m comrúrio. 

Juslificu('ào 

O art. 11' d>t Lei n"' 5.107, de 13 de sctemhrn de IIJ6ti, di~drlina 11\ dcpl1· 
~itllo; rclativns an Fundn de Garantia do Tempo de Scrvi~,·n, di~pnndn 'uhrl.' 
quem deve cfetu>"L·Ioo;, onde c qu:trH.Io fall:-ln, cm nnme Uc quem c cm que ti· 
pn' de conta~. 

.lú 11 ar\. .1'' da mc~rna Lei trata dn' a'pcctn' da rcnt;Lhdtdadc c dii gar;I!L· 
lia d:t' conta\ \'inl.'ulad:t\ c indi\'idualuadot,, nm hanl.'n\ dl.'p!hll:.Lrhl' 

'·' 



307H Qulnru-fclra lK DIÃUIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Scçiw 11) .Junho de 1971) 

Todavia, :1 Lei cm apreço silenciou sobn: 11 necessidade dn expediçito de 
extrutos daquelas contas, a cargo dos buncos depositários, omissão que tem 
lcvado à ocorrência de substanciais prejuízos para as partes intercssadus, 
sobretudo para os empregados optantes pelo regime do FGTS. 

Realmente, i1 falta de extratos regulares, os titulares das contas vincula
das jamais conseguiram obter informações sobre o principal, juros e cor· 
reção monetária dclus constuntes. De resto, nem mesmo podem saber se o~ 
depósitos mensais são regularmente efctuados, no prazo estabelecido pelo 
capw do urt. 29 du Lei n~' 5.107/66. 

Então, pum suprir essa inexplicável lacuna da Lei que trata do FGTS, 
formulamos este projeto de lei, cujo alvo principal é tornar obrigatória u ex· 
pcdição quadrimestral de ex tratos das contas vinculadas c individualizadas, 
pelos respectivos bancos depositários. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979. - Orestes Quércla. 

LEG/SLAÇÀO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

lnstllul o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e di outras 
proYidêncla.s. • 

Art. 311 Os depósitos cfctuados de acordo com o art. 2~' são sujeitos à 
corrcção monetária na forma c pelos critérios adotados pelo Sistema Finan
ceiro de Habitação c capitalizarão juros segundo o disposto no art. 411 

§ I~' A corrcçiio monetária e a capitalização dos juros correrão à conta 
do Fundo a que se refere o art. 11. 

§ 2~' O mont.antc das contas vinculadas decorrentes desta Lei é garanti· 
do pelo Governo Federal, podendo o Banco Centro I da República do Brasil 
instituir seguro especial para esse fim. 
·················· .............................................. . 

( Ãs Comissões de Consliluição e Jus liça, de Economia e de Fi· 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• %00, DE 1979 

Dbpõe sobre medidas de combate à polulçio de ÍKuas Ouvlais, 
determinando que as Indústrias somente poder~o efetuar despejos a 
montante da respectln captaçio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' Os estabelecimentos industriais que utilizam recursos hídricos 

somente poderão cfetuar despejos a montante da respectiva captação. 
Art. 2• E vedada a instalação de sistemas de captação de água c de li· 

bcração de despejos industriais cm cursos d'll.gua diversos. 
Art. 39 Ao infrator de qualquer dispositivo da presente Lei serão upli· 

cadas as seguintes penalidades: 
I -multa de dez mil a cem mil cruzeiros por dia enquanto perdurar a 

infração, até o mâximo de lO (dez) dias, após os quais será considerada rcin· 
cidente; 

ii -interdição. 
§ 19 A pena pccuniária terá seu valor reajustado anualmente, de con

formidade com a Lei n11 6.205, de 29-4-75, duplicada nos casos de rcincidên· 
ciu. 

§ 211 A intcrdiç~o do estabelecimento industrial será efctivada na hipó
tese de mais de duas reincidências. 

Art. 411 A fiscalização desta Lei incumbirá ao Ministério da Saúde c 
demais órgãos públicos autorizados no Regulamento a ser baixado pelo Po
der Executivo dentro do prazo de noventa dias. 

Art. 51' A presente Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposiç~es em contrlirio. 

Justlncaçio 

A problemática ambiental preocupa hoje todas as nações. Os cientistas, 
a população, as autoridades públicas voltam sua atenç~o pura a gravidade 
do problema ecológico. 

A simples leitura dos jornais nos mostra que 11 poluição dos rios consti· 
tui, hoje, um dos problemas mais graves que u população brasileira precisa 
enfrentar. As llguus de nossos rios cst~o sendo progressivamente envenena
dus, com o cxtermfnio da pesca c a destruição du vcgctaç~o. 

Recentemente, o Secretário Nacional do Meio Ambiente denunciou que 
200 toncludas de lixfviu negra - mistura de soda cáustica c enxofre, resul
tante do cozimento da madeira destinada l& fabricação de celulose c de pupcl. 
estavam nu iminência de escorrer puru us llguus do Rio Ti bug{, que corre do 
Paraná pura Sào Paulo. O desastre foi evitado, mas, ao defender-se, o Dirc· 

tor d:1 empresa ulcgou: "todas as fábricas de papel c celulose sUo poluído· 
f;IS." 

Em São Paulo, a Ajinomoto Indústria c Comércio, com licença de fun· 
cionamcnto concedida a t{tulo precário pela autoridade competente, provo
cou, com o lançamento de resfduos no Rio Jaguarl, 11 paralisação do abaste
cimento de água à cidade de Americana. 

A Companhia Brasileira de Chumbo vcm despejando, há dez anos, car· 
gas diárias de cádmio c chumbo no Rio Sua pés, no interior da Bahia. Em 
conseqUência, a população local está sofrendo de problemas ósseos crónicos, 

Ao longo do Rio Ticti:, cm São Paulo, as usinas de açúcar, as fábricas de 
papel c celulose, de prensados de madeira, de têxteis, curtumes c químicas jo
gum, diariamente, nas águas, grandes quantidades de sais de potássio, enxo
fre, cálcio, nitrogénio, magnésio e fósforo, eliminando completamente a fau
na aquática. 

O mesmo destino atinge também os Rios Sorocaba, Jundiai, Cupivuri c 
Pirucicaba. Os rios Mogí-Guaçu, Pardo c Grande sào permanentemente 
cont11minudos pelos despejos de mais de 200 indústrias. Apenas uma delas, a 
Champion Papel c Celulose despejou, numa s6 descarga, 90 mil metros cúbi· 
cos de lixívia negra, eliminando a atividude pesqueira da região. 

O mesmo problema é encontrado nos rios do Sino e Guaíba, no Rio 
Grande do Sul, poluídos por duas indústrias de papel c celulose: a RIO· 
CELL (cx-Borrcgaard) c FACELPA. Em Minas Gerais, o vazamento, num 
dos Ianques de armazenamento da Cclulqsc Nipo-Brasileira (CENIBRA), 
jogou no Rio Doce 20 metros cúbicos de lixívia, formando uma manchu ne
gra que percorreu mais de 300 quilómetros sobre o rio. 

Em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, as usinas de açúcur provo
cam uma concentração perigosa de vinhaça no Rio Paraíba, que ainda rcce
bc despejos de indústrias químicas, de alimentos c metalúrgicas instaladas 
cm Rczendc c Barra Mansa. 

A Siderúrgica Mannesmann c a Minerações Brasileiras Reunidas po
luem os córregos que cruzam Belo Horizonte. 

Apesar de prosseguir aceso o debate levantado a respeito dos problemas 
da poluição, a legislação a respeito é deficiente. 

A primeira lei a cuidar da poluiç~o em nossO País foi o Código de Àguas 
- Decreto n~' 24.643, de 1934- que, ao refcrir·sc a águas nocivas tolerava a 
poluição industrial, desde que fossem adotados processos de purificação. E 
chegou a prever uma contribuição de melhoria sobre o acréscimo de valor 
dos terrenos saneados. 

A Lei n9 2.312, de 3 de setembro de 1954, fixou normas gerais de pro
teção à saúde. Mas seu regulamento, apesar de circunstanciado c extenso, só 
veio ser baixado dezcssetc anos após pelo Decreto n9 49.974-A, batizado 
com o nome de Código Nacional de Saúde, 

Sobrevindo o Decreto-lei n~' 248, de 28 de fevereiro de 1967, instituidor 
da política nacional de saneamento básico, c o Decreto-lei n9 303, que insti· 
tuiu o Conselho Nacional de Poluição Ambiental, várias providências objcti· 
vando o combate à poluição foram estabelecidas, inclusive com a fixação de 
s~vcras sanções a seus infratores. 

Em seguida, o sctor sofreu retrocesso, A Lei n~' 5.318, de fevereiro de 
1967, além de revog'ar o Decreto-lei n~' 248/67, instituiu nova política·de sa
neamento, menos rigorosa. Contudo, criou no Ministério do Interior, o Pla
no Nacional de Saneamento Básico, a ser aplicado mediante convênios que 
promovam a vinculação de recursos dos órgãos interessados, de ãmbito mu· 
nicipal, estadual e rcdcral. Mas esse diploma legal não previu penalidudes 
contra os responsáveis pelas fontes poluidoras, capuzes de fazê-los recuar, ou 
pelo menos levá-los a minimizar os efeitos danosos, 

Daí, a iniciativu do presente projeto, que tem por objetivo oferecer um 
esboço de lei, pura cuja ampliação c aProfundamento solicitamos o concurso 
dos nobres colegas c demais interessados nu defesa do meio ambiente c do 
nosso patrimônio natural. 

Senudo Federal, 27 de junho de 1979. - Franco MonCoro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI N• 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a dcscaracfcrlzaçio do 5al4rlo m(nimo como fator de 
corretüo monetária e acrescenta par4grafo único ao artigo 111 da Lei 
número 6.147, de 29 de novembro de 1974, 

O Presidente da República, 
Fuça subcr que o Congresso Nucionul dr.crcta e eu sanciono 11 seguinte 

Lei: 
Art. IY Os valores monetllrios nxudos com base no sullirio mfnimo não 

serão considerudos pura quaisquer fins de direito. 
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§ IY Fica exclufda da restrição de que trata o caput deste urtigou fi. 
xuçiio de quaisquer vulores salariais, bem como os seguinte!. valores ligados à 
legislação da previdência social, que continuum vinculados ao salário mfni· 
mo: 

I - os benefícios mínimos estabelecidos no urtigo 3' da Lei número 
5.890 de 8 de junho de 1973; 

II -a cota do salário-ramflia a que se rcrcre o urtigo 2Y da Lei número 
4.266, de 3 de outubro de 1963; 

III - os beneficias do PRORURAL (Leis Complementares números 
11, de 26 de maio de 1971, c 16, de 30 de outubro de 1973), pagos pelo FUN
RURAL; 

IV- o salário-base c os bcncflcios dá Lei n• 5.859, de II de dezembro 
de 1972. 

V - o beneficio instituído pela Lei n"' 6.179, de I I de dezembro de 
1974; 

VI - (VETADO). 
§ 2• (VETADO). 
§ 3• Para os efeitos do disposto no artigo 5• da Lei n• 5.890, de 1973, os 

montantes atualmentc correspondentes aos limites de 10 c 20 vezes o maior 
salário mfni01o vigente serão reajustados de acordo com o disposto nos arti· 
gos I• c 2• da Lei n• 6.147, de 29 de novembro de 1974. 

§ 4~' Aos contratos com prazo determinado, vigentes na data da publi· 
cação desta Lei, inclusive os de locação, não se aplicarão, até o respectivo 
término, as disposições deste artigo. 

Art. 2• Em substituição à corrcção pelo salário mfnimo, o Poder Exe
cutivo' estabelecerá sistema especial de atualização monetària. 

Parágraro único. O coeficiente de atualização monetária, segundo o 
disposto neste artigo, será baseado no ratar de reajustamento salarial a que 
se rercrem os artigos IY c 2Y da Lei n"' 6.147, de 1974, excluído o coeficiente 
de aumento de produtividade. Poderá estabelecer-se como limite, para a va· 
riação do coeficiente, a variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (ORTN); 

Art. 3' O artigo I• da Lei n• 6.147, de 1974, fica acrescido de parágrafo 
6nico com a seguinte rcdação: 

"Parágrafo único .• Todos os sa16rios superiores a 30 (trinta) 
vezes o maior salário mínimo vigente no Pafs terão, como reajusta
mento legal, obrigatório, um acr~scimo igual à importância resul
tante da aplicação àquele limite da taxa de reajustamento decorren
te do disposto no cãput deste artigo." 

Art. 4' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições cm contrArio. 

Brasflia, 29 de abril de 1975; 154• da Independência c 87• da República. 

(Às Comissõts d• Constituiçilo •Justiça, dt Economia. dt Soúdt 
• dt Finança.r.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os projetas que vêm de ser li· 
dos scrilo publicados c remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que seria lidas pelo Sr. I•·Secrctário. 
Silo lltla.r as s<guintts . · · 

BrasOia, 27 de junho de 1979 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o dis· 

posto no art. 43, alfnca 1, do Regimento Interno, que me auscnUtrci do Pais 
no pcrfodo de 5 de julho a 3 ~c agàsto.do corrente ano, para breve viagem ao 
estrangeiro, cm carátcr particular. 

Atenciosas saudações. - A1eaor Maria. 

Exm• Senhor 
Senador Luiz Vinna 

•, Brasllia, 27 de junho de 1979. 

MD Presidente do Senado Federal 

Nos termos resimcntojs,•comunico u V, Ex• que me ausentarei do País 
no período de 21 a 28 de julho de 1979. 

AproYeito a oportunidude para renovar 11 V, Ex• os protestos de minha 
elevada estima c distinta co,,1StdC'raca~. - Joào Calmon. . 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência ficu ciente. 
Hü orudorc~ inscritos, 
Concedo a pitluvra uo nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A imprensa nacional, escrita, ralada c televisada, registrou com certa 
dose de sutisraçào, o transcurso, a 25 do mês cm curso, dos 100 dias de admi· 
nistraçào do Governo Joilo Baptista Figueiredo. 

Indiscutivelmente, para tão curto espaço de tempo, não deixou de ser 
uma dcmonstraçilo eloqUente dos bons propósitos de Sua Excelência, o Se· 
nhor Presidente da República que, se defeitos apresentou, acredito que 
maiores roram os acertos, com apreciável saldo sobre aqueles que, de certo, 
podem ter ocorrido, já que nilo se pode exigir a inralibilidadc da pessoa hu
mana; uma coisa, no entanto, estamos a testemunhar: a firmeza de propósi
to do Chefe da Nação, de conduzi-la aos mais altos destinos. 

Enumerar as realizações já levadas a crcito nos dircrcntc,s sctorcs, políti
co, social c cconâmico, julgo dispensável, porque acompanhamos todo o de
senrolar dos acontecimentos das dircrcntes esrcras de Governo. No entanto, 
pediria permissão aos meus ilustres pares para trazer a esta Casa o trabalho 
sério c patriótico que dois colegas nossos vêm exercendo como auxiliares di~ 
retas de Sua Excelência o Senhor Presidente da RepC&blica. 

Senador Pctrônio PortCÍia: MiniStro dos Negócios da Justiça. Ocupan
do a Pasta política da Nação, tem o Sr. Ministro Pctrõnio Portclla procura
do desempenhar com dignidade c sabedoria a tarcra de condução da política 
interna, valendo-se do bdm senso c da experiência adquiridos durante os 
muitos anos de mandatos não só legislativos, como executivo, governador 
que roi de seu Estado Natal, o Piauí. 

E a comprovar o que ora afirmo, aí está a cooperação prestada ao Se· 
nhor Presidente da República, quando hoje, Sua Excelência, cm ato solene, 
no Palácio do Planalto, perante os Governadores dos Estados rederados c 
Parlamentares, assinará a Mensagem concedendo anistia aos presos politi· 
cos, trabalho executado pelo inteligente Ministro da Justiça. 

Senador César Cais de Oliveira Filho: Ministro das Minas c Energia. 
Não serei cu a afirmá-lo, mas toda a Nação brasileira, que acompanha muito 
atenta a política energética que vem sendo posta cm prática pelo Governo 
Federal c rigorosamente executada pelo competente Ministro, que há sere
velado um técnico consciente c capaz, e com rortc disposição de, cm curto c 
médio prazos, propiciar ao País, aquilo de que é mais carente, as fontes reno
váveis de energia, minimizando dessa forma a dependência nacional do óleo
preto importado do Oriente. 

O 'petróleo, na verdade, é talvez o maior rcsponsá.vcl peta descapitali
zação do Pais. 

Vendido a custos elevadíssimos, se vê o Governo brasileiro na contin
gência de um gasto anual de aproximadamente 8 bilhões de dólares, 
contando-se com o j6 prometido aumento da OPEP que poderá, segundo 
os magnatas orientais, atingir o preço de 20 dólares o barril exportado! 

Daf a angústi& dos homens do governo cm libertar o mais breve passivei 
de tão pesado õnus a Nação; a nta tarefa ingente, pesa cm graildc ou na 
sua maior parte, sobre os ombros do atual Ministro das Min'ls c Energia, cm 
quem o Brasil c o Povo confiam, por reconhecer-lhe capacidade c obstinação 
no cumprimento do dever. 

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

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE)- Pois nlo. Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Mouro Bene•ldn (MDB.:... CE)- Nobre Senador Almir Pinto,j6 
tive oportunidade de relembrar neste Plcn6rio - c ni!o faz mal que o faça, 
mais uma vez, quando V, Ex• aborda a crise energética que atinge o mundo 
e, com natural extensão o nosso Pars, -que o MDBcm 1977, com n colabo· 
ração da comunidade cientrfica de São Paulo, elaborou um trabalho que, di· 
vulgado naquela ocasião, obteve ampla ressonância cm todos os círculos de 
opinião do Pars. Por esse trabalho, o nosso Partido conclamava as autorida
des da Administração Gciscl a uma tomada de posição para o aprovcitamcn· 
to de todas aquelas outras fontes não convencionais de energia. Se bem me 
recordo- porque cu participei, pelo menos, de duas dessas reuniões cm São 
Paulo, reuniões essas coordenadas pelo Professor Goldcmberg - naquela 
ocasiilo eram apontadas como fontes que deveriam ser exploradas paran ob
tenção da energia, n energia cólica, n energia solar, u cnergio. cxtrafdu do xis
to betuminoso, enfim, todas nquclns róntcs não convencionais de energia. 
Ao upurtcur V. Ex•, neste instante, quero exato.mcntc ro.zcr cstn ressalvu de 
natureza histórica, para marcar a nossa posiçho, u posiçho do nosso Partido, 
de prcocupuçilo com esta crise que, lamentavelmente, atinge o mundo mo
derno. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Agrudcço o upurtc de 
·V. Ex• c devo dizer que estou desejando, nesta tarde, justamente dcmon!Hrnr 
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o esforço hcrcúh:o que o Governo brasileiro vem fazendo pura sc libertar, o 
muis cedo possível, desta importação incômodu c caríssima de petróleo, 
Como digo aqui no meu dcspretencioso discurso, esta tarefa, cm sua grande 
totalidade, está a pesar sobre os ombros do nosso estimado conterrilnco Mi· 
nistro Cesar Cais de Oliveira Filho. 

Em seguida, enumero o que até agora ele pôde fazer no sentido de mini· 
mizur o problemu energético do País. 

Para que esta Casa tenha mais ou menos uma idéia do que o Ministro 
Cesar Cais pôde realizar nestes 100 dias à frente do Ministério que dirige, 
pass:1rei a ler as principais atividadcs a que com entusiasmo se cntrep:ou: 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
DO MINISTI:RIO DAS MINAS E ENERGIA 

Período de 15 de março a 22 de junho de 1979 

I) Atlvldades Gerais 

- Dcs~obramcnto cm duas da Diretoriu de Exploração c Produção da 
PETROBRAS, ficando uma com o Setor de Exploração c a outra com o Se
ter de Produção. A medida visou oferecer maior dinamismo à atividadc de 
produção nacional de petróleo, 

-Constituição das duas últimas empresas de segunda geração do Pólo 
Petroquímica do Rio Grande do Sul. 

- Início do sistema de abastecimento, pela PETROBRÃS Distribuido
ra, de álcool hidratado para veículos automotrizcs, 

-Autorização do projeto de produção de potássio em Sergipe, com um 
nível de produção de 500 mil toncladasfano. 

- Autorização para inicio do projeto de produção comercial de xisto 
em São Mateus do Sul, com a implantação de ·uma usina para produzir 50 
mil barris de óleo bruto. 

- Descoberta de dois campos petrolíferos na plataforma continental do 
Ceará (Xaréu e Curiman), com a capacidade global prevista de 2.900 metros 
cúbicos/dia. 

- Inicio do projeto de construção de um oleoduto em Mucuripe. 
-Colocado cm produção o poço petrolífero Namorado li, com a capa-

cidade de 6.000 barris/dia. 
- Execução dos trabalhos de avaliação da descoberta do poço 37, sub

marino, na Bahia Sul. 
- Inauguração da fábrica de pellets da HISPANOBRÃS, em Vitória, 

com a capacidade de produção de 3 milhões de toneladas/ano. 
- Implantação efetiva do Projeto Carajás, com o início da ~onstruçào 

de 300 quilómetros da Estrada de Ferro CarajásfSão Luis do Maranhão. 
-Autorização para o inicio imediato da construção da usina hidrelétri

ca de ltaparica, a cargo da CHESF. 
-Implantação dos Conselhos Superiores de Minas c Energia, que pas

saram a s..:r os órgãos normativos do Ministério. 
-Autorizada a participação de empresas estatais c definidas as politi· 

cus dos seguintes minerais: nitrogenados, fosfatos, potássio, enxofre, alumí· 
nio e manganés. 
... -Aprovação do Plano Estratégico Mineral do Nordeste, visando pos

Sibilitar às pequenas c médias empresas da região diversificarem suas ativida
des para o aproveitamento de milo-dc-obra ociosa. 

-Colocados à disposição da iniciativa privada brasileira todos os relu· 
tórios de conhecimento geológico elaborados pelo Departamento Nacional 
da Produção Mineral. 

- Instituição do Grupo de Trabalho para Utilizaçuo Energética do 
Carvão Nacional - GECAB, visando no uproveitumento desse mineral 
como fonte alternativa de energia, 

- Constatado, após a conclusão da segunda campanhu de sondagem 
realizada pela NUCLEBRÃS, o aumento para 122.500 toneladas nus reser
vas uraníferas no Ceará -talvez n mesma quantidade de urünio produzido 
cm todo o mundo: só o Ceará está produzindo 122.500 toneladas. 

- Determinada a regionalização da produção de fosfato no Brasil, no 
sentido de evitar o transporte de fertilizantes, 

- Autorizada 11 impluntução de unidade gerudoru no Rio Grundc do 
Norte para utilizm;ào de energia eólica na obtenção de água potltvel. 

- A!isinudos convênios, no valor total de CrS 269 milhões, com con· 
ccs'iionáriiiS estaduuis de serviços públicos de cletricidadc, visundo cconomi· 
111r óleo dic.\ol c combustível. 

Estu, Sr. Presidente, Srs. Senudores, u relação dus utividudes do nosso 
prl!daro Mini.~tro Cesar Culs de Oliveira 1l frente do Ministério dus Minus c 
Energia, neste~. c~.:m dias de sua IH.lministruçào, 

't.:ra o lJUC tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a pu lavra ao nobre Se· 
nador Nelson Carneiro. 

O SR, NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lé o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O problemu da velhice preocupa a todos os pafses civilizados, que bus· 
cum meios de m;nomr c de valorizar, a utividade dos que tiveram a bênçüo 
de envelhecer. Somente agora vamos percebendo que envelhecer é uma graça 
de Deus, que poucos recebem, ainda que, no juizo fnlfvel dos homens, não 
fossem sempre os que mais merecessem. Com o desenvolvimento do Pufs, 
melhores condições de higiene c maior assistência médica, aumenta, nas es
tatísticas, a presença dos idosos. Justo, pois, que prossiga o Poder Legisla ti· 
vo o exame dos problemas e das reivindicações da terceira idade, continuan· 
do os estudos realizados, o ano passado, pela Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito, que me coube requerer, com o apoio generoso de integrantes 
das duas bancadas, na Câmara dos Deputados c no Senado Federal. 

Louve-se, de inicio, a ntividndc do SES I, SESC, SENA C c SENA I, que 
dedicam meritório esforço no sentido de levar atrativos, viagens, recreação e 
convivência aos idosos. Justo que se ressalte, por igual, a contribuição h uma· 
nitãria c indispensável dos asilos de mendicidade, mantidos quase todos pela 
gcnçrosidadc c pela compreensão de particulares, já que nüo lhes bastariam 
as migalhas que, dentro de nossas verbas pessoais, lhes poderíamos destinar 
na lei orçamentária, 

Tão desatentos estávamos a esse problema que, até recentemente, a Pre
vidência Social à velhice não figurava nos textos constitucionais, c ainda hoje 
não se ~quipara cm proteção, na Curta vigente, à que o Estado se compromc· 
te a dar à maternidade, à infância, c à adolescCncia c sobre a proteçào 'dos ex
cepcionais. 

Nenhum exemplo mais frisante do desapreço oficial pelos que, atingin
do aos setenta anos, silo forçados a deixar o serviço público, do que a última 
reclassilicaçào de cargos, que fez recuar para os níveis iniciais os aposenta· 
dos compulsoriamente, que haviam atingido o topo da carreira. O atual 
Diretor·Geral do DASP anuncia providência no sentido de corrigir essa gri· 
tantc injustiça, c todos aguardamos que não sejam precisos mais ccrri dias 
para que o Sr, José Carlos Freire se possa deso.brigar de seu oportuno com· 
premissa. Também é recente, do último governo, a possibilidade de concor· 
rerrem aos cargos públicos os que contém até cinqUenta anos, corrigindo em 
parte a a111eaça que continua a pesar sobre funcionários e trabalhadores, 
para os quais o limite de trinta c cinco anos é o equador que divide os que 
podem e os que estão impedidos de trabalhar, para prover a subsistência c a 
de suas famílias. 

Creio que essa mentalidade somente se modificará inteiramente quando 
se permitir a aposentadoria por tempo proporcional, qualquer que ele Sejn. 
Mas contra isso se ergue a alegação dita e redita de que somos um Puisdcjo· 
vens. E que devem eles ocupar o lugar dos que envelhecem. Mas nenhuma 
naçào se nutre do entusiasmo, dn culturn e di! capacidade laborativu dos 
moços, com repúdio à experiência c à serenidade dos mais idosos. E certo 
que nossa situação nào é a mesma daqueles países que se vêm diante de uma 
favorável situação demográfica, a justificar as apreensões do Conselho da 
Europa. E possivelmente um inquérito não incluiria, entre nós, como priori· 
túrias importantes as jubilações c a necessidade de ajudar às pessoas de idade 
avançada, tal como aconteceu na Grã-Bctunha, no estudo realizado por 
Opinion Research Cemer. Mas essa circunstância não impede que nos dcte· 
n.hamos sobre o problema que se agrava no decorrer dos dias, em conseqUên· 
cm do aumento do índice de vida do brasileiro. E os que são jovens hoje se· 
rão, se Deus lhes permitir, os velhos de amanhã. 

Muito longe estamos, por cxcmp.lo, da Dinamarca, onde não ê ncces· 
sflrio, nu mnioria dos casos, a contribuição prcvidcnciltriu, bastando sua per· 
ma~ênciu no P~fs pura qu~ o cidadão, de qualquer nacionalidade, seja pro· 
teg1do pela leg1sluçào soem!. Mas não seria demasia se algumas de nossas 
empresas imitassem aquelas companhias francesas que, além de férias anu· 
uis, asseguram nos maiores de 60 unos número variltvcl de semanas livres, 
sem diminuição de sulúrio. Assim, por exemplo, o trabalhador entre 60 c 61 
anos •. dispõe de duas semanas de folga no inverno, sem prejufzo dtts férias 
anua1s. São de quatro semanas, duas no inverno c duas nu primavera, as dis· 
pensas puru os que contam de 61 a 62 unos. Entre 62 a 63, seis são us scma· 
nus, quatro no inverno c duns nu primavera. Entre 63 a 64, ulém de quutro 
no inverno c duas na primavera, o trubalhador cstfl dispensudo por duus se· 
munas no verão e quatro no outono, No último ano de utividude, dOs 64 uos 
65, somam vinte us semunus cm que o trubulhudor pode prepurur seu retiro: 
quutro no inverno, duas na primavera, duus no verão e doze no outono. 

A prcparuçàu pura a uposcntudoriu preocupa uos puíscs civi!Íiwr.los, a 
lim de que u transit;ào nào venha u prejudicar uo servidor, A Socicdur.le de 
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Prcpurucào para o Retiro de Haifa constatou, por exemplo, que mais da me· 
L ade de todos os trabalhadores de idade avaiwadu desejuvam contar com ui~ 
gum tipo de assc~soria acerca das questões relativas à inatividadc. EnqUanto 
se gcncruli1a a preocupação de assistir aos que, por motivo de idade:, deixam 
o trabalho, em Brasflia os funcionários públicos, muitos dos quais aqui che
gurum quando u cidudc cru um espiral de poeira vermelha, caqui pluntuntm 
sua famflin, viram nascer filhos c netos, prolongariam uté à morte, se pudes
sem, os anos de trabalho, para que n;"to fossem compelidos u dcix61r a~ unida· 
dcs funcionais que habitam, c de onde não podem Nair, nesta cidade pratica~ 
mente sem imóveis para alugar. Hei de voltar à esta tribuna, Sr. Presidente, 
para convocar permanentemente os Poderes Ptíblicos, a fim de que di: espe
cial atenção ao problema da velhice, que justifica, nos Estados Unidos, a 
existência de comitês especializados, no Senado c na Câmara dos Represcn~ 
tantcs, presididos respectivamente pelo Senador Frank Church c pelo Depu· 
tado Mário Biaggi. 

Alguma coisa jú se tem feito, entre nós, além do meio salário pago a 
vários necessitados. Aos maiores de 65 anos, u· legislação do Imposto de 
Renda permitiu o desconto de importância igual à de dois dependentes, Nes
te ano, além disso, para os aposentados c reformados, acc:itou.se um dcscon· 
to especial de Cri 180.000;00. Mas não basta. Justo seria que se houvesse 
aprovado a emenda constitucional, que ofereci o ano passado, c neste ano 
concluiu sua tramitaçào sem número para votação, excluindo a incidência de 
tal imposto o~ trabalhadores c os servidores civis c militares, aposentados, da 
reserva e reformados. Emenda que espero reapresentar oportunamente à 
consideração do Congresso Nacional, esperando seu voto favorável, c:stcn· 
derâ a isenção às pensionistas, mas restringirá, em todos os casos, o beneficio 
:1os que tenham outra fonte de renda, de modo que venha cm aparo dos que 
realmente necessitam, na velhice, da integralidade dos salários e vencimentos 
que conquistaram após longos anos de vida c de trabalho. Somente assim se 
:ornarão realidades as boas intenções anunciadas, não faz muito, pelo Mi· 
'listro Mário Henrique Simonsen. 

A par disso se faz necessário encontrar recursos novos, para acudir às 
entidades que acolhem os idosos sem família. E a atender às famíli<~s necessi· 
tadas, que tenham pessoas idosas, a que assistam. Estudo presentemente 
projeto com esse objetivo, e poderia ser a destinação de modesta 'parcela 
acrescida ao custo dos seguros de vida c de acidentes pessoais, para distri· 
buição pelo Ministério da Previdência Social. 

Debrucemo-nos, Srs. SenadOres, com amor c decisão, sobre os proble· 
mus que afligem a terceira idade. Aquela que está provuvc:Jmentc mais perto 
da morte, c, por isso mesmo, mais perto de Deus. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra no nobre Se· 
nadar Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.)- Sr. President~ e Srs. Senadores: 

Recebi uma carta do Dr. Enélio Lima Pctrovich, na qual S. S• me soli
cita lembr:tr, na data de J9 de julho, r~ liguru inesquccfvel de Pedro Velho, ex.
Scn"'lor du Repúhlica pelo Estudo do Rio Grande do Norte. 

E com muita honra que, nesta t<lrde, atendendo ao apelo do Dr. Enélio 
Liinn Petrovic~. passo a ler alguns traços da biografia daquele gfandc: norte· 
rio-grandcnsc:: 

Pedro Velho e uA República" 
Enfllo Lima Petro•lch 

A história lixa, pura o presente e o porvir, os fatos e "IS pcsso-.s 
que tanto dignificum esta existência fugaz. 

Sob esse prisma, sem dfivida, oportuna se nos aligura, pura o 
Rio Grande do Norte c para o Brusil, registrar um acontecimento 
sobremodo importante c de significado histórico. 

A Jv de julho de 1889, isto é, antes quase cinco meses da Pro
clumuç~o da República,jú nu cidude de Notai, Pedro Velho de AI· 
buquerquc Maranhilo fundava um jornal com o título A Rrp1ih/ica. 
Idéia que se transformou em realidade, c já sUo decorridos novcntu 
unos. 

E 11 homenagem mnis telúrica c mais emocional que se pode 
prestar uo seu fundudor é fazer emergir alguns aspectos de ~uu vida 
de homem público, jornulistu c médico. 

Vamos, pois, buscar, no fulgor da erudiçllo c inteligência do 
Mestre Càmuru Cuscudo, 11 fonte muior de nossus considerações 
cm torno do orgunizudor do Partido Republicano cm nosso Estn· 
do, Sim, por ele j{l foi truçudu a biogrnfi11 de lledro Velho, no ma· 
gistrul livro Antnlogltl dt• P1•dro Vt•fho, reunindo, de iguul modo, di-

versos comentários, artigos e proposições legislativas do insigne 
político nortc-rio-grandensc, 

Merece destaque o que escreveu à pl!g. 221, do referido traba· 
lho: 

"Pedro Velho de Albuquerque Maranhão nasceu na cidade de 
Natal, Rua do Comércio, u 27 de novembro de 1856. 1:: a Rua Chile 
atual. O prédio não existe mais. Correspondia ao número 178 dos 
nossos dias. 

Balizou-o no Engenho Jundiaf, em Macaíba, a 26 de junho de 
IH57, o Vigário Bartolomeu Fagundes, sendo seus p01drinhos Fran
ci~co Pedroza c Maria da Cruz PedroLa. O padrinho era seu tio ma· 
terno. 

Deram-lhe o nome do seu avó materno. Era o quarto filho dos 
quatorze totais". 

E acrescenta o maior Historiador do Rio Grande do Norte: 

"Doutor em Medicina, Pedro Velho casa-se no Rio de Janeiro 
a 27 de abril do mesmo 1881 com uma irmã de sua mãe, com a lin
da Dona Nila, Petronila Florinda Pedroza, filha de Fabricio Go· 
mes Pedroza, seu avô materno e de sua terceira esposa, Luíza Fio· 
rinda, irmã de seu pai. O avô ficarA sendo sogro e a mãe cunhada. 
Casou e veio iniciar a lua-de-mel em Süo José de M ipibu, com uma 
farmácia e clinicando. Em princípio de 1882 estava residindo em 
Natal. Fazia clínica, notadumente ginecologia c obstetrícia. Os jor
nais public'avam o número das receitas médicas semanais c Pedro 
Velho quase sempre era o primeiro ou um dos primeiros. Natal ti· 
nha seis médicos. Em 1889 possuía quatorze." (pág. 223) 

"Alto, claro, forte e ampla cabeleira anelada c fofa, dentes es
plê:ndidos, os olhos castanhos c luminosos, o grosso bigode orna· 
mental, u voz quente, sonora, com todas as inflexões· e nuanças mu
sicais, a palavra fácil, brilhante, calorosa, Pedro Velho tornou-se 
uma figura singularmente querida. O médico generoso era igual ao 
amigo fiel c: bom. E a ausência de cor política fazia-o fraternal nos 
ambientes mais reservados," (pág. 225) 

Como se sabe, Pedro Velho foi o fundador do Partido Re· 
publicano no Rio Grande do Norte, o que ocorreu a 27 de janeiro 
de 1889, na residê:ncia de João Avelino Pereira de Vasconcelos, a 
quem, realmente, ele deve a condição entusiasta de republicano, em 
fins de 1888. 

E ainda na fonte cascudcana que existe este depoimento his
tórico: 

"A I• de julho de 1889 Pedro Velho sacode o órgão do Parti· 
do. O titulo diz tudo:- "A República", Começou a propaganda. 
Escreveu, falou, conversou c convenceu. Era funcior.ário público 
provincial, professor catedrático do Atcncu. Ninguém o i'ncomo
dou. O Imperador dava aos republicanos o direito de se sonhar um 
regime de liberdade ainda mais desmesurada e sonora. Subia o 
Liberal com o Visconde de Ouro Preto. Um Deputado geral pelo 
Rio Grande do Norte, Deputado conservador, o·Padre João Ma
noel de Carvalho dava um Viva a República! na Câmara dos Depu· 
tados, na sessão da apresentação do novo Ministério, II de junho 
de 1889. O Marechal Floriano Peixoto era ajudante-general c, cm 
breves meses, mostraria o que significavam defesa do Estado c con
solidação do reglmen." (pag. 226) 

Pro<lamada ussim a República, a 15 de novembro de 1889, jú 
encontrou o jornal A República cm pleno crescimento c projcção. 

Na verdade, impossível, cm ligeiras .considerações, focalizar 
todos os ângulos da existência fecunda, atribulada c dignificante de 
Pedro Velho. A sua presença nobre no Parlamento Nacioníll. evi
dentemente, daria um livro. 

H umano,jumais cometera atas de brutalidade, sempre solícito 
c fraterno para com os menos protegidos da sorte. Com um modus 
l'il'endi próprio, vestiu-se bem, de óculos c chapéu·do·chile, voz se
gura c sóbria, era excepcional caweus. "Nunca confundiu má edu
cação com democracia''. arremata Câmara Cascudo. A emoção 
dos episódios narrados o flllÍil chegar nté às lúgrimus. 

De Pedro Velho teste trecho, puhlh::ado no primeiro número 
de A Rt•púhUca, sob o título: "Pela Pátria": 

"A República, órgão do Partido Nacional ou Antimonúrquico 
nestu Província, tem por miss!lo esscnciul difundir ~: proptigtlr us 
idéias que o seu titulo sintctizu. Entn:tnnto, u butulhu que, com i.ls 

nrmas du razão, vnmos empenhar cuntra u reulcza ..:orrompida e 
corruptora nào nos furá esquecer quais as ncce.~sidades c os nl<llc~ 
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desta terra infeliz, pura dizê-los sincera c lealmente aos nossos com
provincianos: isto é, ser!!. um novo e grande estfmulo pura levunt111 
o espírito público que Ignora e que se não tem procurando esclure
cer, emancipando-o de preconceitos vi\os c perniciosas influências. 
Cada um deve conhecer os seus deveres, mas ni\o é menos neces
sário que conheça também os seus direitos, Havemos de fazerdes
tas modestas colunas não o veiculo de paixões e ódios, mas a tribu
na onde o Partido venha pensar alto, para ser ouvido e julgado pelo 
Povo," 

Deixemos, por outro lado, através destes breves registras, mais 
dos outros do que mesmo de nossã autoria, que também fale a res
peito de Pedro Velho, um não menos digno c valoroso conterrâneo, 
património moral c poHtico do Rio Grande do Norte, exemplo 
vivo e imorredouro pura todos os políticos brasileiros. Referimo
nos a José Augusto Bezerra de Medeiros que, a certa altura, assim 
se expressou: 

"Quem se dispõe a estudar a história politica do Rio Grande 
do Norte nas fins da Monarquia c começo do novo regime depara 
com uma figura primacial c dominante, Pedro Velho de Albuguer· 
que Maranhão, que foi o chefe da propaganda democrática, ·a or
ganizador das instituições republicanas, o primeiro Governador 
eleito, o condutor partidário de prestígio indiscutfvel c absorvente 
por 18 anos a fio, sem um minuto sequer de quebra ou apoucamen
to de sua força que soube conservar até o dia de seu falecimento, 
ocorrido cm Recife, aos 9 de dezembro de 1907." (pâg, 43) 

"Brando no trato, suave na palavra, eminentemente simpáti· 
co, um olhar penetrante que a miopia tornava mais aguda, uma ca
beleira abundante que lhe dava o traço da energia c da decisão 
pronta, o Senador Pedro Velho temperava a rigidez do carllter com 
essa feição de bonomia, que tanto atrai e seduz. 

Era pessoalmente charmeur. 
O trato fntimo com ele nunca deixava o travo da banalidade: 

pontilhava a conversa de observações pessoais, deixava innltrar-sc 
nela o muito que: subia c derramava cm torno de si essa bondade, 
que era cm seu coração um oceano. 

Esse homem teve até o último dia de sua vida a paixão do tra· 
bulho, a luta pelas suas convicções, o respeito pelos seus compa
nheiros, a energia necessária para defender sem fraquezas o seu 
pensamento, a sua fé c a sua obra. Não foi um destruidor ccgo e 
apaixonado. Não esquecia as palavras do pensador francês, que 
disse um dia, com admirâvcl sabcdoi'ia, que "se pura derrubar um 
carvalho de nossas florestas não era preciso mais do que um pulso e 
um quarto de hora, para substitui-lo. era preciso um sí:culo ... " 

Pedro Velho era· realmente üril condutor de homens, era um 
chefe. (pág. 52 - ln "O Rio Grande do Norte no Senado da Re
pública", lmp. Univ., 1968). 

Eis, em rápidas passagens, o que achamos por bem reproduzir 
c registrar sobre Pedro Velho e A República, quando esse jornal 
completa, a I• de julho vindouro, 90 anos de fundaçllo. 

Aqui, através do Mestre Câmara Cascudo, que também escre
veu o monumental livro "Vida de Pedro Velho", e do inesquecível 
confrade José Augusta: evidenciou-se alga de útil para quantos, 
pela valorização da História, procuram enaltecer os feitos de quem, 
quando viva, soube honrar a terrra que lhe serviu de berço, 
projetando-a cm todos os recantos do Brasil. 

Natal, 19 de junho de 1979,- Enéllo Limo Petrovlch, Prosi
. dente do Instituto Histórico c Geográfico do RN. 

Sr. Presidente, lendo estas ligeiras linhas biográficas sobre Pedro Velho, 
de autoria do Dr. Enélio Pctrovich, relembro que a Naçilo vive, nos dias 
atuais, às portas também de uma transformação. E, por que não dizer, 
precisamos hoje, como em 1.881, de homens que, ,tendo inteligência c capa
cidade, tenham, também, consigo, guardado na profundidade do seu ser, o 
sentimento maior de brasilidude, o sentimento de patriotismo, o sentimento 
elevado de amor a este Pais, que precisa hoje, muis do que nunca, de homens 
devotados aos problemas nacionais, porque, Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs, 
puru nno confessar que u vida nucionul, politicamente falnndo, economica
mente dizendo ou socialmente, não está vivendo uma fase dincil e delic:tdu. 
Se :a ~ituuçüo social, polftica c cconômica do nosso Pa,ls é diffcil, não é bus· 

, c:mdn no exterior que poderemos encontrar os cuminhos puru tirur u Nucno 
do sucrillcio, da~i diliculdudes du horu presente, Poderemos retirar o P1ús dus 
horu:; de tran:1içi1o c de dificuldades cm que se cncontru,utrnvl:s dnlcnldndc, 

utmvés do patriotismo, utravé:s de figuras como Pedro Velho, que ~ouberum 
dar tudo de si para, pelo sacriffcio, pelo amor à Pátria, encontrar os cami
nhos do porvir. Porque, Sr. Presidente, Srs. Scnado~cs, ~ hoje temos um 
Pais unido, um verdadeiro continente onde se fala um 56 idioma, é porque os 
nossos untcpassndos, através de sacriiTcios ingentes, souberam legar esta 
Nação magnífic:t às gcrÜçõcs aluais. Mas, a nossa geração, a de hoje, precisa 
buscar. o exemplo dos Pedras Velhos, dos muitos Pedras- Velhos do passado, 
para que, através desses exemplos, pOisa encontrar os verdadeiros caminhos 
da nacionalidade brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os partidos políticos, hoje, nesta imensa 
Pátria, o que eles representam? O que representam MDB c ARENA? O que 
representa a classe politica? Vivemos hoje no Congresso c, especialmente, no 
Senado Federal, uma situação realmente m~ito delicada. 

Antes, nós tfnhamos a guiar os passos do País e desta Nnçi\o um nto dis
cricionário, chnmado AI-S. Através deste ato discricionário o Governo 
tinha a direito, por incrlvel que pareça, de fazer o que bem quisesse. Ele ti~ 
nha o ato discricionário que era o AI-S, para, através dele, fazer o que 
bem entendesse. O aluai Governo acabou com os atos de clccçilo, acabando, 
de uma vez por todas, com os atas de .força. Sim, desapareceram o~ atas de 
cxceção como um passe de mágica, c a Nação passou u cxpcrimentar :i espc
runça do reencontro com os nossos direitos, os nossos postulados de Nação 
civilizada. Mas vem, Srs. Senadores, o episódio de Mato Grosso do S~l. Es
tado criado através de ingentes sacrificios, cjú hoje institucionalizado, com a 
sua Constituição, com a sua assembléia, com a sua reprcsentaçilo nesta Casa 
c na Cãmura Federal. E o que acont'cce, Sr. Presidente, Srs. Sc'nadorcs? O Se· 
nado se curva sob uma determinação de ratificar a indicação da Governador 
de Mato GrosSo do Sul. Meu Deus, antes, n ratificação que o Senado teria 
que fazcr era tendo cm vista um ato de força que se estribava no AI·S: an· 
tes, o Senado ratificaria um ato de força que tinha como denominador co
mum aquele instrumento de exceção. Mas ele existia. Quem, neste Pais, nüo 
sabia que guiava os nOssos passos o AI-S? 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabou o AI-S. Em que se baseia 
o Governo atual, que garante as possibilidades da esperança da liberdade, 
cm que se baseia o Governo atual para querer impor ao Estado de Mato 
Grosso do Sul um governo indicado por ele, se esse Estado tem o seu povo, 
tem a sua assembléia, tem a sua Constituinte'! Dai perguntar, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que êpoca estamos vivendo, que fase transitória, difícil, com· 
plcxu, delicada que ora vive a Nação brasileira? 

Vive cm função da política que não tem um traço, não tem uma marca, 
nem ideológica, nem mor"l. Nem ideológica, nem moral, eu repito, Sr. Presi
dente. Quando me refiro à ideológica, é porque sinceramente cu não sei que 
regime é esse que nós estamos vivendo; c quando cu digo moral, é porque cu 
não entendo o Governo jâ sem os poderes discricionários, o GoVerno já sem 
os instrumentos de força, querer, à sua solapa, indicar o Governndor de um 
Estado constitufdo. 

Aproveitando a leitura dos traços biográficos de Pedro Velho, cu queria 
pedir ao GOverno e aos hOmens de representação, aos homens de responsa
bilidade pelo futuro do· nosso querido Brasil, que procurassem sentir qJJe a 
fase é de dificuldades e só poderemos sanar essas dificuldades se cnda um 'se 
der as mãos entre si, pensando na Pâtria, deixando de ludo os interesses meS
quinhos, os interesses subalternos, porque ncimn dos interesses subalternos 
de cada um de nós deve prevalecer o interesse da P~tria. Este, sim, é o inte
resse que deve, realmente, na hora presente, dignificar a nossa presença no 
Congresso Nacional, dignificar a hora magnifica que nós estamos vivendo. 
Porque se nós não soubermos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estar à altura 
do mom'cnto que vive o País, desgraçados de todos nós que nào saberemos, 
na hora presente, escolher entre o joio c o trigo, pondo acima dos nossos in· 
teresscs não o joio, mas o trigo, nilo o interesse subalterno, mas 11 Pátrin, u 
Nução c o futuro do nosso Pais. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, confesso que tinhu comigo apenas o de
sejo de ler estas linhas pura lembrar a passagem de mais um aniversário da fi. 
gura do imortal Pedro Velho. Mas, assisti, hoje, a uma convenção do MDB, 
a uma convenção do meu Partido, a uma convcnçilo que deslocou rcprcsen
tuntcs de todos os Estados da Federação, dos lugares muis longlnquos da Pá
tria c confesso que não vi nuda que traduzisse uçào, nilo vi nudu que trudu
zisse ulgo cm busca de melhores dias pura o Pufs. E cu repito: só poderemos 
resolver o problema do Brasil se nos dermos us mllos pensando n~lc: só po
deremos resolver o momento cruciunte cm que vive o País se colocarmos os 
nossos interesses subalternos de Indo c pensarmos nos interesses muiores du 
Nuçào. Só ussim poderemos encontrar melhores caminhos. 

Sr, Pre~>identc, Srs. Senudorcs, gosto de polfticu, sinto dentro de mim a 
vontudc de fazer nlgumu coisu pelo meu Pufs c pelo meu scmelhuntc. Confes-
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guindo um snlàrio mínimo com caderneta nssinudu, ele precisa trubulhur 
ininterruptamente 80 anos, nilo gastar um centavo, pnrn conseguir ganhar o 
que um dirctor da TELEBRÀS cstll ganhando num uno. 

Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, silo distorções profundas nos cnm· 
pos politico, económico c social. · 

Relembro isso na oportunidade cm que leio sobre Pedro Velho c peço 
ao Governo do Presidente Figueiredo que acena para o Brasil inteiro com 
perspectivas de esperanço, que o povo não vive de vcl'silo. O povo, Prcsiden· 
te, vive de fatos; o povo quer fatos. 

Presidente, modifique a filosofia que dá o direito, a quem tem dinheiro, 
de dobrar de capital, a cada ano, c tira de quem trabalha o direito de se ali~ 
mentnr; para que o operário, pelo menos, trabalhando, poder viver às suas 
custas, Porque, no Brasil dos nossos dias, o trabalhador do meu Estado não 
tem o direito de bater no peito e dizer: "Sou pobre, mas vivo às minhas cus~ 
tas''. Não tem esse direito. O opcrârio estA nas filas do INPS pedindo remé~ 
dio, pedindo opernçào, pedindo tudo. E o homem quando trabalho, Sr. Pro· 
sidcnt~ e Srs. Senadores, o faz para ter o elementar direito de, trabnlhundo, 
poder viver às suas custas, às custas do seu suor, porque só assim ele pode se 
enobrecer e, a cada dia, gostar mais do trabalho. Ninguém pode gostar do 
trabalho se, trabalhando, passa fome, se, trabalhando, precisa estirnr a mão 
c implorar a caridade do Governo. 

Porque ninguém pode, Sr. Presidente e Srs. Senadores, conciliar nomes· 
mo homem, o que pede c estira a mão c aquele que trabalha. 

Então, peço, nesta oportunidade, ao Presidente Figueiredo que modifi· 
que esta filosofia amaldiçoada que estâ, realmente, arrastando esse Pais para 
uma situação imprevisível c irreversível. 

Mude, Presidente, a filosofia económica que dá o direito a quem tem di· 
nheiro ter tudo c quem só tem o trabalho, não ter nada! Mude, Senhor Presi· 
dente, este quadro da política partidária que nós temos, porque não sabemos 
se temos partido, não sabemos se temos ideologia. 

O que sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que não sabemos para 
onde vamos. Modifique o problema social deste Pars: a nossa sociedade cstú 
dominada por uma propaganda massificante c subliminar; sim, o Pais cstú 
submetido a uma propaganda massificantc c sublimar, acabando com as 
nossas tradições, porque entra pela nossa casa adentro, através de novelas 
miseráveis, levando as modificações dos seus conceitos filosóficos ou cristãos 
os mais difíceis, os mais delicados, E essa propaganda ainda tem o direito de 
criar nà mentalidade da nossa juventude o direito, psicologicamente:, de que· 
rc:r comprar tudo, inclusive, muitas coisas de que ni\o precisa, para pagar 
com o dinheiro que n3o tem, privando-se do essencial. 

O Sr. Poulo BrO!Sird (MDB- RS)- E verdade. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador Pnulo 
Brossard, hâ propaganda massificantc, neste País, nos lares de todo este 
Pais, levada pelas novelas de televisão. A propngnndn é tão avassalante que 
modifica os nossos hâbitos c as nossas tradições. Se o Governo não procurar 
disciplinar rapidamente essa propaganda massificantc c subliminar, nilo sei 
para onde vamos ser arrastados. 

O que sei dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que as meninas~moças 
deste Pais, pobres, analfabetas, ignorantes, na sua maioria, não querem ser 
mais domésticas, porque nchnm feio trabalhar. Pelo nmor de Deus, que tipo 
de educação é esta que as nossas meninas·moças, mesmo sem formação, 
mesmo sem cducaçi\o, pobres c precisando, ainda nllo querem ser domésticas 
porque acham feio! Enquanto nilo querem ser domésticas por u.charcm feio, 

·elas, pobres, tem de pedir, prevaricam c quantas delas nilo se prostituem! En~ 
tão, pergunto da augusta tribuna desta Casa: o que é mais feio, ser domés· 
tica ou ser prostituta? Porque digo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma 
grande parte das nossas meninas-moças que !lc prostituem, o fazem por ne· 
cessidade c nilo por inclinaçiio. Entlio, é preciso que o Governo acorde para 

·esta realidade gritante, cm nossos corações, que estremece as carcaças da· 
· quclcs mais empedernidos brasileiros que clamam por ordem, justiça c que 
. dizem que é preciso mudar. 

O Sr, José Uns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador Agcnor Maria? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Com o maior prazer, Sena· 
dor José Lins. 

O Sr. Jo~ Llns (ARENA - CE)- Nobre Senador Agenor Muriu, 
V, Ex• jú recebeu neste plenário muitas vezes, inclusive hoje, a solidarh:dadc 
de sua Duncadn, Receba também, com orgulho da nossa parte, a so\iduriedu 
de da Maioria pela suu grandeza. Saiba, nobre Senador, que se V. Ex' nito 
tem um pergaminho adquirido nu escola superior, tem porém um outro muis 

valioso adquirido na convivência com o povo, no aprendizado do diu a diu 
com povo sofrido de nossa terra. Saiba que, enquanto houver um Senador 
como V, Ex•, o Legislativo nao perder{& jamais a sua substância. 

O Sr. Paulo Bro,..rd (MDB - RS) - Muito bem! 

O Sr. Jo~ Llns (ARENA- CE)- V. Ex• é motivo de orgulho do Rio 
Grande do Norte, para o Nordeste c para o Brasil, pela suo grandeza, pclu 
sua bondade, pelo seu espírito de justiça que aspira ao que hâ de melhor pura 
o povo brasileiro. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador José Lins, eu 
ugradcço de coração; agradeço, relembrando a minha mãe, o meu pai c digo: 
nos dias de hoje, nós vivemos assistindo os Somozas que existem pelo mun· 
do; as crianças, os velhos, u juventude, massacrados cm várias partes do 
mundo pela indisfarçável ambição do homem, do homem que tudo quer c 
que se bitola pela vaidade c pela ambição! Fui criado ouvindo meu pai c mi· 
nha mãe dizendo· me -eles que não puderam me ensinar- .. meu filho, me 
diz com quem andus c eu te direi quem i:s!" - "Meu filho, o mal por si se 
destrói!"- "Meu filho, aqueles que não pensam cm dias melhores, do dia 
de amanhã, dia melhor jamais vão ter", 

Entllo, Senador José Lins, niio estamos pensando no futuro deste Pais. 
&ta propaganda massificantc e subliminar nos mata, A nossa juventude não 
quer o que cstã aí: mas, o pior: ela nào sabe o que quer! O grave é isto: uju· 
vcntudc brasileira, que não quer o que aí estã, não sabe o que quer! Pelo 
amor de Deus, para onde nós vamos, se o rapazes de 20, 18 c 15 anos de ida· 
de- que não são os guardiàcs da Pátria, do futuro desta Nação- nessas 
idades eles não sabem o que querem, apesar de dizerem que não querem o 
que aí está? 

Amcdronta·mc, c não desejo, Senador José Lins, pode ser até de minha 
parte uma vaidade, mas não quero que: os meus entes queridos. as minhas nc· 
tinhas, as muitas netinhas desses avós por aí afora tenham o destino daqueles 
que hoje sofrem na Nicarágua. Sim. Eu n~o quero, não desejo. Então, o que 
devo dizer? O que devo falar'? Ameaçar o Governo? N?to! Mas cu queria que 
o Governo descesse das suas culminâncias c visse que o Brasil cstâ errado; 
visse que o modelo económico cstã matando a Pátria; que o modelo político 
está destruindo n classe maior deste País! 

Sim. com esse modelo politico o homem sb tem um caminho: ir embora 
para casa. Sim; o politico brasileiro, se continuar isso que cstâ ar, ele só tem 
um caminho; ir embora para casa, porque ni\o dá para ficar, 

O Sr. EYOndro Correlra (MDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador'? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com maior prazer, Sena· 
dor Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreiro (MDB- AM)- Nobre Senador Agenor Ma· 
riu, inegavelmente V. Ex• emociona, porque V. Ex• traduz do intimo de sua 
alma todo o sofrimento do povo brasileiro. Nilo é só do povo brasileiro; V, 
Ex• falou em Somoza c com isso univcrsnlizou esse sofrimento que lhe an· 
gCastia c deprime, esse sofrimento pela dor do mundo, nobre Senador. 

Mas, não esqueçamos que é preciso ordenar esta luta. 
O problema é de estrutura. Vivemos num regime de capitalismo antro~ 

pofúgico; vivemos numa sociedade consumista imediatista. Então, nilo 
adianta pensar que o Governo descerA das suas tamnncas, quando o Govcr· 
no é o supra-sumo, ~ o Evcrest, ~ o 6.picc dessa estrutura capitalista devora· 
dora. 

Precisamos é de uma reforma de estrutura, nobre Senador, para uma di· 
visão eqUitativa da renda. O Estado tem que se reestruturar, para evitar esses 
erros que nos conduzem à marginalidade, à prostituição, ao crime, ao terra· 
rismo, ao seqUestro e ao banditismo. 

O problema, nobre Senador, ~de reestruturação ni\o bastam apenas pu· 
lavras a esmo . 

Temos que estruturar uma luta pura modificaçho das bases. Nilo pode:· 
mos mais obedecer a essn estrutura antropófaga. E ela que nos leva a injus· 
tiçn social. Poderemos fazer milhares de discursos que nada resolvcrilo, se 
não conseguirmos us reformas de estrutura, nobre Senador, se ni\o cami· 
nhurmos pura um solidarismo, pura um socialismo. 

Temos que começar u não temer c a dizer mesmo que h6. necc:Ssii.Jadc de 
reformar u propriedade privudu. Temos que ter u coragem de dizer, nobre 
Scnudor, que l: precit~o u purticipuçho dos cmpregudos no lucro das emprc· 
sus: é preciso dividir o lucro excessivo, é preciso purur cstu gunüncia com 
participçào solidária, do contrário nuda udinnlurâ nobre Scnudor. E ir.so que 
116s temos que fuzer, exigir participuçõ.o em tudo. 
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O SR. AGESOR :\lA RIA (.\1 J)B- RN l-Senador EvamJru Carreira. 
jú fui advertido rela Mc~a c devo di ler a V. Ex• o ~cguintc:: quando ~..:hcgw.:i 
aqui a minha imagem era a Ue um marinheiro tatuado, otnodf;ibctu. Fui pro· 
cumdo pnr otlgun ... r<lpatc:-. da csqucrd;1: d;t esquerda dclir:tntc, da C\qucrd;i 
ui-.queana, ni1u \ci que e\qUerJa cro.t, fui pr01.:uradn c Jb~c ;J ele~ o 'c~uinte: 
cu t~.:rno a revulu~:io arnwda nu Br.tsil c, ror t~;mê-Ja, luto contra ei;L ~;w a 
quer,l, nüo '' desejo, porque ~.:om um;1 rcvuluçüo ;trmi.lda ~;m no\~U Pab, pu· 
1.krcnw~ ter aqui um segundo Victn\i: os ru~.~m ~tjudanúo ror um l;tdo. m. 
arn~:ri~o.::tnLh por uutrn c ;1 g~;ntc morrendo aqui a dob por três, \Cill \ithcr pnr· 
qu~:. 

T~;nw \!"'a rcvolu~üo c \J; a temo, o que de\ o f;w:r rara cvit:1-l;(.l De\ L) 

dar i1juventude u direito de ter e .... peran~a.,, Je\o di.! r a quem tr<~botlhan direi· 
tu de, trabalhanJu poder viver à\ su;t:-. CU\la\, ~la\ cu, Agcnor ~bria, niúl 
pu"n dar i~~o; que fa~o'! :\ tribun:t; a tribuna qut: é a mtnha \Ol. ;!tribuna 
ljlle ~ a minha p:li;1vra, a tribuna, enfim que ê 1l meu caminho. 

Si1u tellhll pru.:ur;tdo f:Jlcr outr;t .:oi:-.a ~cn:1u ;tcordar o Gov~:rno p;H:J 
e-....:1 n:~iliJ;n.Jc, <~pont;•ndo-lhc i.l\ di~torçi1e:-., aront~tndo-!hc o maqui~t\ t:Ji..,mn 
dll .:onsumi~nw dt:\enfrcado que corrompe ot rrópri:.t alma nacional. Quatw 
anos c meto ~ritando, pedindo, foliando, jú agora, acreditando neste Gover· 
no. procurei o' t-.linistrns: com eles conversei t:, por incrível qut: pareça, o~ 
Ministros tumhi:m não si.lbcm o que fazem. 

~la~ c pn:ci~11 f:llcr alguma Cllisa, porque urge. O hl1mem lJUL: ~nrre fn· 
me, ele n~tu pude c\rcrar, u m:u: que nito pode um:tmt:nl:lr lJm i'ilhll, ~;l;t n:tll 
pnJc c~pcrar. 

Ontcrn. no meu gabinete, havia dois engenheiros: um civil c um agrônn· 
nw. F.sti'w há moti~ de 6 mese~ rmr<tdos, sem emprego. E eleo; me diJ.i:tm: "Se
n:~dor, meu pai, com os maiores sacriffcios, me formou, e ;1gor;1 cu não con· 
... igo emprego". Enti"to, é de se perguntar: se os c:ngcmheiros civis. se o~ :1gró· 
nomm não ti:m empregos. c os sor~ de unalfabctos do Pais; Porque analfabc· 
to, cu entendo que é todo uquelc que, mesmo sabendo lt:r e escrever, não tem 
uma proli\sào. Porque ler c: escrever não é profissão n~;nhum:t. E nó~ tcmlls 
dentro dc"is:t rc:llidade mais de 8US(, de analfabetos deste Pais: homens que 
nrlll ti:m uma prolissão c hoje quem não tem uma prolissào nada pude .;cr. 

Se o engenheiro civil cstú cnconwtndo diliculdade para encontrar o seu 
emprt:go: :-.c o~ médicos, com a socialização da mc:dicinu no Bntsil. muito~ 
dele\ est~o no comércio c nr1o ;tbraçam a pror,ssào porque, para esse~ profis· 
sionais só ser empregado do Governo ou cntão ser uma sumidade, então eh e· 
gou o tempo, chegou a hor:t, de não podc:r esperar mais. 

Dui cu pedi aos Ministros encareci dest01 tribuna que mudem, mas mu· 
dem tudo: na políti~.:a, no económico, no social. 

Prt:cisa mudar tudo, e eu volto a rcpetir. Sr. Presidente, Srs. Scn:tJores 
paru encerrar: cu não acredito, cm sã consciência, que ncnhuma nação do 
mundo concorra pura que o Brasil sc:ja amanhã forte e independente. A in· 
dependência. :1 rorr;~t do nosso País, tem qu'c nascer das nossas convicções. 
tem de nascer do nosso trabalho, do nosso patriotismo. Se nt1o tivermos con· 
vicçrto, se nrto tivermos patriotismo, nós vamos fracassar: se nào tivermos 
pmriotismo, se não tivermos dcvotamcnto, se nào tivermos espírito público, 
a Nação sucumbirá. Talvez o Brasil seja a única nação do mundo que. pelo 
seu povo- sim, povo- nilo tem nenhum problema dc racismo. Tem os to· 
d:ts :ts raças convivendo nu maior harmonia- o branco, o preto. o umarclo 
- todns elas, convivendo nu maior harmonia. Estive nos Estados Unidos, c 
vi como é; estive nu Inglaterra, conheço uma parte do mundo e vejo como t. 
Aqui, nrto; aqui nilo existe racismo. Estive nu Inglaterra e vi os problem:ts 
terríveis da rcligiilo; nós nilo temos problemas de rcligiilo: convive o ateu e o 
mutcrialistn: convive o cutólico c a protestante. Nno temos problemas de rc· 
ligiilo. E, para concluir: não temos abulas sísmicos. não temos problemas de 
ncnhumu ordem. Os problemus deste Pnis sào problemas de ordem moml: a 
corrupaçUo m:ttu o Brasil a cada dia que se passa. E preciso dar um "chega" 
it corrupção e pensar mais no ruturo da Brasil, no ruturo du nossn Pfllriu c 
dos nossos lilhos, que serão o futuro da nossa Pufs. 

Sr. Presidente, termino, pedindo u Deus, nu sua bem-avcntumnçu, que 
ilumine os homens que mandam neste Pufs, que tire deles o vulgnr dos inte· 
rcsses subalternos que matu, que corrompe c que tiru de nós u própria cspe· 
mnçu, Muito obrigudo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Alruvés du Mcnsugcm n' 95, 
de 1979, o Senhor Presidente du Repúblicn submete ll deliberação do Scnudo 
a escolh:.t do Doutor Marcelo Mirunda Soares pnrn excrcer o curso de Go· 
vcrnador do Estudo de Muto Grosso do Sul. 

P;tr;t u apreciuçào da matêriu, u Prcsidênciu convocu scssLto cxtnwrdi· 
núria a reuliwr·se hojc, à!l dc1.0ito horas e trint:t minutos. 

O SR. I,RESIDENTE (Nilo Coelho)- Snhrc u mesa, projeto de rc.:~ll· 

lw.;ü,1 que ~erú lido pelo Sr. I 1'·Sccrctitrio. 

f.' /11/o o .lt'J.:JÚIJ/1' 

I'IW.IETO llE RESOJ.l'Ç.\0 :-;" J6, llE 1~79 
(Da Cumi!'l'>:io Dircloru l 

Revoga. o art. 6.0 da Resolução n.O 17, de 1973, cria 
funções gTatiflcadns de "Oficial de Gabinete-'', e di outras 
providências. 

O Senado Feclern.l resolve: 

Art. 1.0 1!: revogado o a.rt. 6.0 da Resolução n.0 17, de 1973. 

Art. 2.0 São criadas, na Anexo II - Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, Item II - Funções Gratitlcadn.s, do Regulamento 
Admln1strn.tlvo do Senado Federn.l, aprovado pela Resolução n.0 58, 
de 1972, 9 rnoveJ funções gra.tlflcndns. símbolo FG-3, de "Otlclnl 
de Gabinete", com destinação aos Gabinetes do."i membros dn. Co
mls.c;ão Diretora c nos Gabinetes dos Lideres da AREKA e do MDB. 

Art. 3.0 A Subsecretaria de Pessoo.l adotará a.s pro'lidênclu.s 
cn.bivels à compatlbllizn.ção do disposto na presente Resolução com 
o Re~ula.mento Administrativo do Senado Federal, mediante suo. 
republicação. 

Art. 4.0 Esta Resolução entra em vigor da data de sua publl
cação. 

Art. 5.0 Revogo.m-·se as disposições em contrário. 

Just!!Jc:u;ão 

A Comissão Dlretora, 11<1 apres<ntar o presente projeto, tem ]l<lr 
objctlvo, primacial, atender à.'l lnúmera.s solicitações que tem rece
bido ]l<lr pa.rte da.s Llderança.s da Casa, no sentido de ser criado 
um sLstema que permita um aprimoramento !undnmento.l da for
çu d-e trabalho do Senado Federa!. 

N'n. 10.n Reunião Ordinária, realizada em 20 de junho do cor
rente ano, o Sr. Primeiro-Secretário, Senador Alexandre Costa, 
tove oportunidade de discorrer sobre o problema e atestn.r das 
!'·~nis ncces.:iidndes que exisliern nn. espécie. 

Com efeito, atendendo, sobretudo, a reiterados apelos dM LI· 
cü:ranças, e.studou-se em pro!undidnde a. questão e, considerando 
as múltiplos atlvldades que, hoje em dia, compreende nação P<>litl
co-pnrlamcntn.r, não se pode deixar de reconhecer que há. necessi
dade real de pessoal altamente gabo.ritado para atender nos co
nh"!cimentos esJ)fcializados que certas iniciativns constantcmenU! 
exigem. 

El.s o espírito da proposição que se apresenta, a t!m de, justa
mente, eliminar os óbices constante.s do n.rt. 6.0 da Resolução n.0 17, 
de 1973, que veda a contratação, a partir da vigência desta lei, a 
qualquer titulo e sob quo.lquer formn, de serviços com pesson.s fi.sl
co.s ou jurídicas, bem assim a utilização de colaboradores eventuais 
retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atlvldades lne-
r..ent.es aos cargas integrantes do·Grupo- DAS. . 

Quando a Comissão Dlretora, C<lnverg!ndo para os interesses 
da vldo. administrativa e legislativa da Casa, prepara~se para alte
rar n.s lotações de diversos órgãos de sua estrutura, será precisa 
reformular tal Impedimento, sem o que ficar-se-la naturalmente 
Impedido de sofisticar nossos recursos humanos. · 

Isto leito e com o novo d13posltlvo legal de economia Interna 
que se oferecerá à o.! ta apreciação do Plenário, o caminho para a 
admissão de servidores o.! lamente especializados, capazes de aten
der com seus conheclmentos técnicos à demanda do trabo.lho par
lamentar sofisticado e preciso, como tem ne=ldade de ser, hoje 
em dia, estará atendido por completo. 

A ndmlssão desse pessoal se tará mediante o regime CLT, C<lm 
so.lário equivalente ao de DAS - 3, com Isto se proporcionando a 
economia que atualmente se precisa respeitar na administração 
pública, pol3 a.sslm se evita .. vantagens adicionais que terllll!l de 
ser P"'!M, se criados cargos 11<1 Invés de empregos. 

A partir de agosto, serão atendidos os Gabinetes dos Membros 
da Mesa e dM Lideranças, com .., contratações que o projeto pre
tende compatlb1l!zar, porquanto as disponibilidades no elemento 
econOmiC<l apropriado só com]l<lrtwn estes gastos, ficando para a 
partir de jllllclro de 1980, a contratal;ão de pessoo.l especializado 
para. servlr a cada um dos Sr.s. Senadores, 1guo.lmente sob o regime 
celetlsta. 

A necessidade Imperiosa do Senado Fedcro.l se dlno.mlzar cm 
potencial de trabalho c especialização de atlvldadcs de a]l<liO aos 
Srs. Parlamentares, torna Inevitável esta reformulação de concei
tos da admissão de pessoo.l contratado pela CMa. 

Resta dlzer que, n. cada um dos Srs. Senndorcs a quem se es
tende este recurso de mult1pUcCLr sua força de trabalho, ttcn. rcs~ 
h'Unrdado o direito de demitir, através dos ritos vl~entcs na Adml
ni.'Jtrnçüo, oo .scrvldore~ que nila corresponderem à cxpoctn.Uvn da 
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produção ou que deixarem de JusU!lc~~r seu concurso pela dlversl
tlcação da demanda p~~ra outras IÍI'CM de eBpeclallza.ção que não 
as suas. 

Sala da. S....õe.s, 27 de Junho de 1979. - Lu!• Viana, Prea!
dente - Alexandre Costa, Relator - Nllo Coelho - Dlnarte Marli 
- Gabriel Hermes - Loarlval Jl&ptlat& - Gastiio MüllOI'. 

· LEGISLAÇAO CITADA 

RESOLUÇAO N.0 17,. DE 1973 

Dispõe sobre a ostruluraçáA> do Grupo-Dlnção e Aueoo
soramento Superlol'f6 do Quadro Perlnanc>nte do Senado 
Federal, o dá outmo providência& 

................................................................. 
Art. e.• E vedada a contratação, a partir da vigência dC..ta 

Resolução, a qualquer titulo e oob qualquer torma,,de servlçoa ·COm 
POBIIOM tisicas ou Jurldlcas, bem assim a utilização de colaborádo
'"" eventuais retr!buidos mediante recibo, para o deBempenho de 
atlvldadeB merenteB aos cargos Integrantes do Grupo-Dlreçiio e 
A&sellsoramento Superlorea. ..... ················ ····· ......................... , .......... . 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O projeto que vem de ser lido 
após publicado e distribuido cm avulsos, ficará sobre a mesa durante três (3) 
sessões a fim de receber emendas. . 

Sabre a mesa, projeta de lei que serã lido pela Sr. )9-Secretãrio. 

E lido o "KUinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• lOI, DE 1979 

Introduz alteracões na Lei dos Reglstros Públicos, 
compatibilizando-a com o •!gente Código de Proc..S. Cbll. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• ~suprimido o n• 22 do inciso I do art. 167, da Lei n• 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, com a renumeração dos demais. 

Art. 2• ~acrescentado ao art. 167, inciso II, da Lei n• 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, o scRuintc número 14: 

"Art. 167. .. ....................................... . 
.................... ' .. '.' .. ' ....... '' .. ' ... ' ....... . 
II .................................. -.............. . 

14) das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nuli
dade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas 
existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro." 

Art. 3• Esta lei entrarA em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Juallflcacio 

O projeto de lei ora apresentado à consideração da Casa retoma iniciati
va semelhante tentada na legislatura passada c, quanto à forma, apenas 
transpõe dispositivos de um inciso (I) para outro (11), do art. 167, da vigente 
legislação sobre registras públicos (Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973). 

Dentre as várias razões que justificam a presente iniciativa, vamos 
deter-nos cm duas apenas, que julgamos mais do que suficientes para funda
mentar a proposição. 

Em primeiro lugar. visa o projeto harmonizar dois textos de leis, ambas 
cm vigor, mas nagrantemcntc antagônicas. 

De fato, a Lei das Rcgi!itros Públicos determina: 

"Art, 167. No registro de imóveis, além da matrícula, serão 
feitos: 

I - o registro: 

22 -das sentenças de desquite e de nulidade ou anulação de 
casamenta, quando, nas respectivas partilhas, existirem imóveis ou 
direitos reais sujeitos u registro." 

Por sua vez, o vigente C6digo de Prace!t~o Civil assim dispõe sobre a 
matéria: 

"Art. 1.124. Homologudo o desquite, uvcrbar-sc-6 a scntcncu 
no registro civil c, huvcuJo bcn~ imó\lcis, na circunllcriçito onde se 
acham rcgistrudo~t," 

O cotejo dll~ Juis texto:> mo:-.tm que, cn4l~<tuto 11.1 kt dll~ rc).:istrol!l rLibh· 
,.,,~ •.c·m:!!l\h dr!ltôlr :1 i!l~cri.;;,n l;cí~i">lrt•)," f .,1~~· .• '':·.-iln•:m 

. lil'.l•···· ;, t•n:, .,.u,:tv. 

A lei adjctivu civil, neste passo, manteve o direito anterior, eis que o art. 
644 do Código de 1939 mandava que se fizeue a averbação c não o registro. 

o contraste entre os dois dispositivos é nagrante, o que traz graves iii· 
convenienteS às partes e à cxccuçilo da'lci. Dir-sc-6 que a lei dos registras 
públicos, sendo posterior no Código de Processo Civil, revogou o dispositivo 
deste, na questão cm tela, Admitindawse que assim seja, seremos forçados n 
concluir que o fez para pior, como é fácil demonstrar. 

A exigência da inscrição l: demorada e onerosa para as partes. Notou·a, 
com muita argúcia, hll tempos, a Dr. Mário Guimarães, brilhante advogado 
em Nova lgunçu, Estado do Ria de: Janeiro. Salienta o mencionada caus(di· 
ca que o registra implica na expedição de formais de partilha e a inscrição 
dos cartórios de imóveis, providências bastante onerosas, como se sabe. 

Assim, a nossa proposição, eliminando a exigência do registra c man
dando fazer simples a\lerbação, nos casos de sentença de desquite e de: nuli
dade: ou anulação de casamento, beneficia as partes c a justi.ça, tornando-a 
incomparavelmente mais rápida c barata, neste particular. 

De outra parte, de acordo com a lei substantiva civil, a transcriçfto (re· 
gistro) é um dos meios de aquisição da propriedade imóvel (art. 530, 1). O 
mesmo Código Civil determina que estão sujeitOs ao registro os "trtulos tras· 
lntivos da propriedade imóvel, por ato entre vivos". 

O art. seguinte, 532,· impõe também o registro dos julgados proferidos 
nas açõCs divisórias; as sentenças que nos inventârios c partilhas ildjudicn
rcm bens de raiz cm pagamento das d(vidas das heranças c, finalmente, a ar
rematação e as adjudicações cm hasta públicá. A simples menção dos títulos 
cujo rcgístro é exigido pela Código Civil mostra que todos eles se referem a 
transferência da propriedade imóvel. 

Ora, no desquite, hoje separação judicial, quer por mútuo consentimen
to ou litigioso, nilo se dá tal transferéncia,jã que os bens partilhadas perten
cem a ambos os cônjuges. Não há transferência de bens de um para outra, 
mas simples partilha, cm que são individuadas os imóveis que passam a per
tencer' com cxclusivid~dc a cada um dos dcsquitandos. 

Tanto não hâ transferência nem aquisição, que não há incidência do 
Imposto de Transnlissão. · 

Portanto, Ílàa há necessidade de novo registra (inscrição), eis que os 
bensjll estão registrados cm nome dos cônjuges. Uma simples averbação, no 
termo do registra, indicará os imóveis que passarão a pertencer a cada um 
dos cônjuges. 

Será provJdência muita mais simples, pouco dispendiosa c: mais rápida, 
cm benefício da ndministraçUo da justiça e das partes, sem ocasionar qual· 
quer dano, seja aos interessados dirctos, seja n terceiros. 

Par tais razões, esperamos que a proposição mereça a atenção e o apoio de 
nossos ilustres pares. · 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979. - Nelson Carneiro. 

(Ã Comissão de Constlruiçiio e Justiça.) 

O SR. PRESIDF.NTE (Nilo Coelho)- O projeto que vem de ser lido 
serã publicado c remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. Jv.sccrctãrio. 
São lidos os seguinte 

REQUERIMENTO N• 119, DE 1979 

Requeremos urgência. nos termos do art, 371, alínea b, do Regimento, 
para o OITcio n' Sf8, de 1979, do Governador do Estado da Bahia, solicitan
do autorização •:o Senado Federal a fim de que aquele Estado possa contra
tar opera,ão de empréstimo externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento 
c cinqUenta milhões de dólares americanas), Para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 27 dcjunho de 1979.- Jarbas Pa ... rlnho- José Sar
ney - Jos< Llns - Dirceu Cardoso- Eunice Mlchlles- Lourl•al Baptista 
- Amon de Mello- Lomaato Júnior- H•lddlo Nunes- Benedilo Ferreira 
- Raimundo Parente- Tarso Datra - Milton Cabral - Bernordlno Viana 
- Gabriel Herm" - Alberto Sll•a - Henrique de La Rocque - Vlcenle 
Vuolo - Jorge Kolume - Benedito Canelas - Adorbal Juremo - Aloyslo 
Cha,.s - Saldanha Derrl - Almlr Pinto - Mendos Canalle - Pedro Pe
dro,..lon - Moaeyr Dalla - Alfonso Camar&o - Jo~o Calmon - Jutahy 
Maaalhilcs- Lenolr V ar&••- Murllo 8adar6- Paasos Pllrto -.Nilo Coe
lho- Lulz Viana- DlnMrle Mariz- Oral" Qufrcla- José Rlch•- Tan· 
credo NcYcs- Nelson Cunelro - Evclúio VIeira -HuGO Rumo~- Cunlm 
Llm11 - Lâzaro OarbDza - Gu!iiÜo MUller. 

RFQI'Eitl~!F~TO 'i• 220, DE 19'/9 
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La Rocque, que estabelece o teta da pensão atribufda a ex·scrvidores asso~ 
ciados do IPC, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979. - Jarbas Passarinho- Paulo 
BrosJard. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos que vêm de 
ser lidos serão apreciados após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

CbMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Eunice Michiles - Aloysio Chaves- Gabriei'Hcr~ 
mes- José Sarney- Alberto Silva- Jcssé Freire- Marcos Frene- Ar~ 

non de Mello - Luiz Cavalcante - Tcotônio Vilela - Gilvan Rocha -
Passos Pôrto -João Calmon- Hugo Ramos- Roberto Saturnino -Ita
mar Franco - Murilo Badaró - Tancrcdo Neves - Amaral Furlan -
Franco Montara - Benedito Canelas - Vicente Vuolo - Mendes Canalc 
- Pedro Pcdrossian -José Richa- Evclásio Vieira- Jaison Barreto
Lenoir Vargas. 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expedien-

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Irem 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 194, de 1979, 
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da Acronãutica, 
Tenente-Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, cm comemoração ao 
489 aniversário do Correio Aéreo Nacional. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
Será rcita a transcrição. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada. 

ORDEM DO DIA DO MINISTRO DA AERONÁUTICA 
TENENTE-BRIGADEIRO DllLIOJARDIM DE MA TIOS 

"Companheiros 

Não existe ruturo para uma nação dividida. 
Unir é integrar os pensamentos dispersos, harmonizando as esperanças, 

esclarecendo as dúvidas c eliminando as desconfianças. 
Não será nas águas turvas dos ressentimentos que saciaremos a nossa 

sede de "ordem c progresso", mas, antes, nas rentes Hmpidas da compreen
sl'lo, nas águas tranqUilas da paz. 

O tempo de viver é hoje, pois o passado ensina, mas a história é um eter
no caminhar. 

Unir não é apenas esquecer as divergências do passado, é entender a im· 
portância de estarmos juntos no presente. 

Unir não é apenas um caminho, mas o único c verdadeiro caminho da 
conciliação. 

Desarmar os espíritos c somar csrorços é a palavra de ordem, a mesma 
mensagem de unidade tão viva e tão presente na obra do Correio Aéreo Na
cional. 

A resta dos 48 anos do Correio Aéreo é uma resta da universidade na
cional. Aqui recordamos as asas heróicas dos primeiros, seus reitos e suas 
conquistus, glórias c trudiçõcs de nossa jovem Força Aérea, glórias c tra
dições do povo brasileiro. 

Por céus desconhecidos levamos a voz do litoral ao bravo explorador 
dos sctorcs c, nesse encontro de bandeirantes, a confiança roi a grande cons
tante é um Brasil unido. 

Hoje, quando a problemática do transporte aéreo é totalmente diversa, 
nüo perdemos a ré nos principias que inspiraram a criaçilo do CAN. 

O Brasil unido, o Brasil que o Correio Aéreo ajudou a construir é c scrã 
sempre u nossa meta," 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

VotaçUo, cm turno único, do Requerimento n' 197, de 1979, 
do Senador Lourival Baptistü, solicitando a trunscriçUo, nos Anuis 
do Senado Fcderul, do discurso prorcrido pelo Senhor Presidente 
da República, João Baptista Figueiredo, no dia 13 de junho de 
1979, por ocusii\o do encerramento do Fórum das Américas. 

Em votaçi\o. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se 
acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição. 
E a st•guintt a matéria cuja transcrição é solicitada. 

E a seguinte, a fntcgra do discurso do Presidente João Baptista Figueire
do, no Parque Anhcmbi: 

''Meus senhores, minhas senhoras: 
Oportunidades, como esta, de discutir o papel da livre iniciativa na inte

gração continental proporcionam a homens de governo c de empresa o clima 
adequado para a troca franca c objctivn de idéias. 

Por isso mesmo, vim corresponder com satisração ao convite do 
Sccrctlirio-Oeral da Organização dos Estados Americanos, Dr. Alejandro 
Orlila, c do Presidente do Fórum das Américas, Dr. Mário Garncro, para 
presidir a sessão solene de encerramento deste Congresso. 

Registro a esperança de que os trabalhos realizados nos três dias de reu
niões tenham continuidade, através de ações concretas do desenvolvimento 
da produção c do comércio. A aceleração do crescimento económico regio
nal é aspiração comum dos povos das Américas. A ela, os brasileiros sempre 
se ussociar.J.m com entusiasmo. 

Hoje, como no p<:~ss<:~do, a cooperação continental- cm todos os níveis, 
e entre todos os segmentos das sociedades interessadas - é vista pelo Brasil 
como condição necessária a assegurar o progresso das nações c o bcm-estar 
dos povos. 

No plano interno, as políticas adotadas pelo meu Governo têm um só 
sentido: o de assegurar a melhoria acentuada da qualidade de vida dos brasi
leiros. Sob tal inspiração, é passivei unir csrorços e vontades c, realmente, 
promover o crescimento da renda per c•pllli combater a inflação; melhorar 
a distribuição da renda c da riqueza; procurar o equilíbrio das contas exter
nas: dar i:nrusc à agriculturu; reforçar c consolidar os programas de desen
volvimento social; criar c executar uma nova política energética, conscntâ· 
nca com a realidade presente. 

No meu entender, ou melhor, na minha convicção prorunda, esses objc
tivos têm dois pressupostos bãsieos. 

O primeiro é a consolidação de um sistema democrático de gestão do 
Estado, expresso nas liberdades cívicas, na maior responsabilidade dos cida· 
dàos e na participação de todos na vida nacional. 

O segundo pressuposto, corolário do primeiro, é a diminuição da tutela 
do Poder Público sobre a sociedade c a vida económica. Com es51 fim, meu 
governo está empenhado cm simplificar os mecanismos de incentivo ao Seta r 
Privado; desburocratizar os trâmites admi"istrativos; deixar maior amplitu
de ao jogo das rorças de m-:rcado; c limitar a intervenção do Estado no 
domínio económico ao estritamente necessário a corrigir as imperfeições do 
mercado c a atender às exigências da Segurança Nacional. 

A contrapartida do Setor Privado à redução da intervc~çào estatal c aos 
estímulos ao desenvolvimento da economia de mercado é a ocupação efctiva 
dos novos espaços a ele abertos. 

Atribuo, por isso, mérito especial à participação, neste congresso, de 
tantos empresários c entidades de classe do Brasil c do Exterior. Sua prc· 
sença aqui é indicio auspicioso da pronta resposta do Sctor Privado aos cstí· 
mulas govcrnamCntais. 

Devo ressaltar outro aspecto que particularmente me sensibiliza neste 
evento: a reafirmação dos propósitos de cooperação continental c interna· 
cional. A economia mundial c especialmente, os intc~esscs das nações na luta 
por de!!cnvolvcr-sc- requer uma nova ordem, um novo quadro, capaz de 
rerorçar os vínculos de solidariedade entre as nações. 

Ate.nta a esses problemas, a politica externa brasileira está estruturada 
por princípios rundamcntais como sejam a independência nacional, a igual
dade soberana dos Estados, a autodetcrminaçl'lo dos povos, a não
intervenção, a solução pacifica de controvérsias, e a cooperação para o de· 
scnvolvimcnto c o bcm-estur. 

Nossu polftica visa a conservar o Brasil como parceiro conliãvcl, cum· 
pridor de seus compromissos, pronto a desincumbir-sc de suas rcsponsabili· 
dadcs internacionais, com ânimo de paz c bou vontade. 

Tui é, tumbém, para sutisraçilo minha, a dbposiçilo dos representantes 
dos governos que nos honrarnm com sua presença neste Congresso, coudju. 
vades por cx.pressivus personalidades do mundo empresarial. 

Cumprimento a Orgunizaçi\o dos Estudos Americanos e o Fbrum das 
Américas pelo sucesso deste Congresso. Apresento-lhes a minha csperunçu 
de ver iniciutivus como cstu rcpctidus pelo nosso continente, corri· igual apoio 
de orsnnismos govcmumcntuis c de tno cxprcssivus liderunças cmpresuriuis. 
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Estendo minhas congratulações nos participantes das reuniões. As dis· 
cussões havidas traduzem positivamente a aç~o empresurinl, e u consci~nciu 
de suas responsubilidudes sociais. Tudo isso é parte inseparável da susten· 
taçilo das econoniias de merendo e da prevalência dns liberdades individunis 
e do respeito entre os homens. 

Muito obrigado''. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - llem 3: 

Votação, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 136, de 1976, do Senador LoÜrival Baptista, que altera u Lei 
n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as ntividadcs dos 
representantes comerciais autônomos, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s. 556, de 1978, 328 c 329, de 1979, das 
Comissões: 

-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido para o segun· 
do turno regimental; 

-de Constltuiçio e Justiça, favorável à emenda de plenário; e 
- de Leglslaçiio Social, favorável à emenda, 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Secret{lrio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 221, DE 1979 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea "c" do art. 310 do 
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Se· 
nado n9 136, de 1976, a fim de ser fcila na sessão de 21 de agosto do ano cm 
curso. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979. - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - llem 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 86, de 1977 (n' 877/75, na Cada de origem), que altera disposi· 
tivo da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, tendo 

PARECERES, sob n•s. 746 c 747, de 1978, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, contrário; c 
- de Economia, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccrctário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1l2, DE 1979 

Nos termos do art. 310, alinca "c'\ do Regimento Interno, requeiro 
adiamento dn discussão do Projeto de Lei da Cãmnra n• 86 (n• 877/75, na 
C<1sa de origem), constante do item 4 da Ordem do Dia, a fim de ser feita nu 
sessão de 28 de junho corrente. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979. - Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- llem 5: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 4, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estende aos depô· 
sitos judiciais cm dinheiro, ordenados por outras autoridades judi
ciárias, a corrcç?io monetária prevista para os ordenados por Juízes 
Federais, tendo 

PARECERES, sob n•s 171 c 172, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade cjuridi· 

cidade; c 
- de Finanças, favorúvcl. 

Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro cnccrradu a 

discussão. Encerrada esta, é o projeto dado como aprovado, nos termos do 
art. 315 do Regimento Interno. 

A matéria vai b Comissuo de Rcdaçuo. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, DE 1979 

uEstende aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por nu
tras autorlda~des judlclltrlas, a correçào monetária prevista para os 
ordenado~ por juizes federais." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Estende-se aos dcpósitosjudicinis cm dinheiro, ordenados ror 
quuisquer uutoridudcs judiciArias, u correçi\o monct6riu prcvistu no urt. 16 

do Decreto-lei n.,.. 759, de 12 de ngosto de 1969, observado, quunto à insti· 
tuiçiio financeira, o disposto no art. 666, I, do Código de Processo Civil. 

Art. 29 Eslll Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. Jq Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo. Coelho) - fiem 6: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 35, de 1979, do Senador Paulo Brossard, que revoga o nrt. 528 
da Consolidação das Leis do Trabalho - aprovada pelo Decreto· 
lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob n•s. 202 c 203, de 1979, das Comissões: 
-de Constltul~io e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidade, com a Emenda que apresenta de n9 I·CCJ; e 
-de Lealslaçio Social, fnvorável, ao Projeto c à Emenda da 

Comissl\o de Constituição c Justiça. 

Em discussão o projeto c a emenda, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrndu a discussão. 
Em votnção o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Scnudorcs que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 3S, DE 1979 

Rem1a o art. 518 da Consolldaç.io du Leis do Trabalho,•pro
nda pelo Dmeto-lel n• 5.451, de I• de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica revogado o art. 528 da Consolidação das Leis do Traba-
lho. aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943. 

Art. 29 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como estilo. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vni à Comissão de Redução a fim redigir o vencido para o 29 

turno regimental. 

E a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CCJ 

Acrescentem-se, ao art. J9 do Projeto, as seguintes expressões, ln nnc: 

"com as alterações do Decreto-lei n.,.. 3, de 27 de janeiro de: 
1966". . 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - llem 7: 

Discussão, cm primeiro turno {apreciação preliminar da cons
titucionalidade c juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 75, de 1979, do Sena
dor Franco Montara, que dispõe sobre o transmis.sào, por emisso
ras de rádio c telcvisno vinculadas à U niilo, de programas de debu
tes sobre problemas brasileiros, c dâ outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 220, de 1979, da Comissuo: 
-de Constltuldo e Justiça, pela inconstitucionalidade c inju

ridicidudc, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Tancre
do Neves, Hugo Ramos e Lâzaro Barboza c votando, pela injuridi· 
cidade, os Senadores Hclvídio Nunes c Aloysio Chaves. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secrctflrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 123, DE 1979 

Nos termos do urt. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro 
udiamcnto da discussilo do Projeto de Lei do Senado n.,.. 75/79, constante do 
item 7 du pauta, u fim de ser feita na sessão de 24 de tigosto de 1979. 

Saiu das Scs~ões, 27 de junho de 1979.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votaçuo o requerimento li· 
do. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço 11 puluvru 
rurn encaminhar 11 votuç~o. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Tem a palavra V, Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP. Para encaminhar a vo· 
tnçào. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente:: projeto propõe: 

Art. IY As emissoras de rádio c televisão sob controle dircto 
da União deverão obrigatoriamente, reservar I (Uma) hora de-suu 
programação semanal, para a divulgação de debates sobre ~roble· 
mas brasileiros, sob a responsabilidade do Congresso NaciOnal. 

Parúgrafo único. Os debates de que trata este artigo serão 
sempre transmitidos às sextas-feiras, no horârio entre às 20:00 (vin· 
te) c 22:00 (vinte c duas) horas, 

Art. 29 A organização dos debates sobre problemas brasilci· 
ros será cfctuada pelos Comitês de Imprensa da Câmara dos Depu
tados c do Senado Federal, conjuntamente com I (um) represen
tante indicado pela liderança de cada partido pol!tico, 

Art. J9 lndcpcndcntcmcntc de autorização especial, as demais 
emissoras de rádio c televisilo cm funcionamento no País, poderão 
retransmitir os programas de debates simultaneamente ou cm ho
rário diverso, através de gravação. 

Ao opinar sobre a matéria, o nobre Senador Murilo Badar6, como R e· 
lator, manifestou-se favorável à idéia, declarando que "o objetivo do projeto 
merece todos os encômios dado a preocupação de se estender o programa 
de estudos brasileiros a toda a população, impondo-lhe seriedade c isenção, 
por via do processo imaginado para sua organização e execução". 

E, no final do parecer reafirma, também, o seu elogio dizendo que "a 
idéia merece estímulos c deve ter continuidade para que logre a sua exe
cução". 

Entretanto o projeto menciona algumas circunstâncias de ordem regi· 
mental c formal: declara, por exemplo, que o Congresso Nacional não existe 
como figura jurídica, porque ele se compõe de Câmara dos Deputados c Se
nado. 

E evidente, Sr. Presidente, que se esta for a dificuldade, com uma sim· 
pies emenda de redução, seria a irregularidade corrigida. Mas, o Congresso 
evidentemente existe, c tem a sua Mesa c tem a sua existência. Nilo é pessoa 
jurídica, mas, pessoa jurídica é apenas a União. A objcção vai longe demais. 
Inúmeros projetas teriam que ser considerados inviáveis se adotásscmos essa 
tese defendida no parecer. 

Além disso, declara também que os Comités de Imprensa da Câmara 
dos Deputados c do Senado nilo têm figura jurídica. · 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Tambêm não são pessoas jurídi
cas. E não são, evidentemente ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Mas, ê evidente que 
toda esta série de restrições são inteiramente formais, que se podem corrigir c 
até não precisariam ser corrigidas, porque, a lei deve olhar a realidade c não 
as sutilczas de ordem formal, c de um formalismo que é suspcitamcntc rigo
roso, pois, se a idéia é válida, porque arquivá-la pura c simplesment~ 

A proposição é uprcsentada para que ela seja modificada. Hâ três tipos 
de emendas: as suprcssivas, aditivas c as modificativas, c é através dessas 
emendas que se aperfeiçoa o proieto. 

Requeremos o adiamento da discussão da proposiçilo, Sr. Presidente, 
para reunirmos, cm primeiro lugar, dados que demonstram a existência de 
inúmeras leis cm vigor que contrariam os termos desse parecer, Por exemplo: 
o parecer afirma que não se pode interferir na administração das empresas, 
estabelecendo um horário parn divulgnção de programas. 

O projeto não estabelece o horário; faculta às demais empresas; deter
mina às radioemissoras de propriedade do Governo, Mas, se isto é impossr. 
vcl, o argumento deveria ser estendido; seria imposslvcl a ,.Voz do Brasil", 
seria imposslvel os programas que o Governo. tem introduzido na progra· 
mação de todas as entidades. 

Entilo, um órgão do Executivo pode cstnbcleccr :"Horário Minerva", 
programas de toda ordem c o Congresso Nncionul não tem competência· 
paru estabelecer que as cmprcsus de radiodifusão, facultativamente, rctrans· 
mitam o programa, c, obrigatoriamente, aquelas que são propriedades da 
UniUo? 

Esses fatos que aponto rapidamente mostram que o projeto nUa pode 
ser votudo tul como está, num parecer que teve contru si u munifestuci\o de 
inúmeros Srs, Senndorcs membros duqucla Comissão. 

Puruum melhor exume du mutériu, c puru que possumm truzcr à Casa o 
tcxtn Uc outrus disposições de: lei sobre mutériu semelhunte,!: que soliciwmos 

o adiamento da discussilo por 30 dias, para que o Plenário possa, melhor in
formado, decidir seguramente contra o parecer, pela volta à Comissão de 
Constituição c Justiça ou pela aprovação do projeto, porque, como rcconhc· 
cc o autor c a unanimidudc da Comissão de Constituição c Justiça, ele repre
senta uma contribuicilo pura a formação democrática da opinião pública do 
Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua cm votação o requeri· 
menta. 

Os Srs. Senadores que: o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
De acordo com a dclibcraÇ'Jo do Plenário, a matéria voltará à Ordem do 

Dia da sessão do dia 24 de agosto do ano cm curso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8: 

Discussilo, cm primeiro _turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1979, do Senador Agcnor Ma
ria, que elimina a exigência do período de carência para concessão, 
pelo INPS, de beneficias cm virtude de incapacidade para o traba
lho ou morte do segurado, tendo 

PARECER, sob n• 279, de 1979, da Comissão: 
- de Coaslltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão, 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, 

E o seguinte o projeto rejtitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 86, DE 1979 

Elimina a exlaêncla do perfodo de earêncla para roneessio, pelo 
INPS, de beneflclos, em •lrlude de Incapacidade para o trabalho oo 
morte do squr1do. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jv A concessão dos beneficias por incapacidade ou morte dos se

gurados do INPS indcpcndcrá do cumprimento do período de carência. 
Art. 2~' Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposi~õcs cm contrário. ' 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia, 

Passa-se à apreciação do Requerimento nv 219, de ur&ência para o Ofi-
cio n• S/8, de 1979, lido no Expediente. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aProvam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, vai-se passar à apreciação da matéria, que 

foi despachada às Comissões de Finanças c de Constituiçilo c Justiça, 
Sobre a mesa, pareceres das Comissões de Finanças c de Constituição c 

Justiça, que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

São lidos os stguintts 

PARECERES N•s 354 E 355, DE 1979 
PARECER N• 354, DE 1979 

D1 Comlssio de FlnlnÇis, sobre o Oficio "S" nv 8, de 1979 (n9 
144/79 na orlaem), do Sr. Go,.mador do Estado da Bahla, sollcltan· 
do 1utorlzaçio do Sm1do Federal p1r1 contr1t1r operaçio de em· 
préstimo utemo no nlor dt 1té USS 150,000,000,00 (cento e cin
qUenta milhões de dólares norte-americanos) destinado a financiar 
projctos de constru~io t pavlmentaçio de rodovias de eletrlfic1çilo. 

Relator: Senador Lomanlo Jünlor 

De conformidade com o art. 42, item 4', da Constitui\ho, o Sr. Gover· 
nudor do Estudo da Bahiu, no Oficio que enviou a esta Casa, solicita do Se
nu do Federal u competente uutorizuçno pura contrutar umu opcruçi'lo de: 
empréstimo externo, no vulor de nté USl 150,000,000.00 (cento c cinqUenta 
milhões li c dólares. norte-americanos), ohscrvudus us condições nc~ociúvch c 
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us exigênci:1s dos órgãos encarregados du politica econômico-financeirn do 
Governo Federal. 

2. Informa o Senhor Governador do Estado da Bahiu que: 

"Os recursos oriundos do empréstimo se destinam, exatumentc, l1 
aplic:u;ào em setores prioritários, segundo us dirctrizes de uçào que 
pretendo imprimir il frente do Governo da Bahia. 

Assim é que serão contemplados progrnmus de elctrificaçào 
das regiões Oeste c Centro-Oeste do Estado, perfuração de poços 
tubulures cm regiões scmi·áridus abastecimento alimentar dos 
gr<~ndes centros urbanos do Estudo, implementação do Pluno de 
Valorização dos Recursos Hidricos da Baciu do Rio Paruguaçu, 
construção c pavimentação de rodovias c implantuçào de cstr<~das 
vicinais das regiões leiteira, cacaucira c cafeciru." 

3. Do exame do processado, verifica-se que do valor solicitado, referi· 
do unteriormcnte, foi autorizado apenas o total de USi 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares norte-americanos), com a garanti:! da União, cujos recur
sos dCstinar-se-ão a finunciar projetas de construção c pavimentação de ro· 
devias c de eletrificação. 

4. Para o exume de processos da espécie, fomm anexados c satisfeitos 
os seguintes itens: 

(a) foi promulgada a Lei Estadual no 3.701, de 31 de maio de 1979, au· 
tori'lundo o Estado a contr.at<tr crédito externo nté o vulor de US~ \50 mi· 
lhõcs: 

(b) foi reconhecido o caráter prioritário da operação c a capacidade de 
pagamento do Estado, pela Secretaria de Plancjamcnto dn Presidência d<l 
Repúhlica, conforme Aviso n~' 448/79, de 20 de junho de 1979, 

(c) foi <ln ex ado parecer do órgão competente do Poder Executivo Fede
ral (cópia da Exposição de Motivos n9 227, de 1979, do Senhor Ministro dl' 
Estado da Fat.enda) contendo o despacho do Senhor Presidente da Rcpúhli· 
ca, autoriwndo o encaminhamento do pedido ao Senudo Fedem!. 

5. A Exposição de Motivos acimu referida esclurece que: 

"A expedição de credencial, pela Comissão de Empréstimos 
Externos (CEM PEX), far-se-á previamente às negociações com os 
banqueiros no exterior, para utendimento ao disposto no art. 29, in 
ciso I. do Decreto n~' 65.071, de 27 de agosto de 1969, e no Decreto 
no 74. 157, de 6 de junho de 1974." 

6. Por fim, o mesmo documento informa que "o exume das condições 
crediticias da operação serú efctuado pelo Ministério da Fazenda, em articu· 
Jação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 111, inciso 11, do De
creto no 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva 
minuta de contrato". 

7, Do exame do processado, verifica-se que foram obedecidas as exi
gências c trâmites legais estabelecidos pelo Decreto n9 74.157, de 6 de junho 
de 1974, para pedidos de exame para contratação de empréstimos, operações 
de crédito ou acordos externos, de interesse dos Estados, do Distrito Federal 
c dos Municípios, para fins da manifestação do Poder Executivo Federal, de 
que trata o art. 42, item IV, da Constituiçlio. 

8. Cumpridas as exigências do art. 403, alfneas 1, b e c do Regimento 
Interno, opinamos pela aprovação do presente pleito, contido no oficio do 
Senhor Governador do Estado da Bahia, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÀO No 37, DE 1979 

Autorizu o Governo do Estado da Bahia a realizar operação 
de empréstimo externo no valor deus' 100,000,000.00 (cem mi· 
lhões de dólares norte-americanos), para aplicaçlio cm projetas de 
construç11o c pavimentaç11o de rodovias c de cletrificação. 

O Senado Fedcrul, resolve: 

Art. \~' 1::: o governo do Estado da Bahia autorizado a realizar uma 
operuçilo de empréstimo externo, com uval do Governo da Unino no valor 
de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-umcricanos), ou o 
equivalente cm outras moedus, de principul, com financiador a ser indicado, 
sob a oricntução, do Ministério da Fazenda c do Banco Central do Brasil, 
destinado u financiar projetas de construção e pavimentação de rodovias c 
de eletrificucào, naquele Estado. 

Art. 2' A operaçào de empréstimo rcalizar·se-6 nos termos aprovados 
pelo Poder Executivo Fcdcrul, h taxa, de juros, despesas opcrocionais, a c rés· 
cimos, prazos c demais condições admitidas pelo Bunco Central do Brasil 
puru registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidus mi 
demui!! exigências dos 6rgi\os cncurregados du cxecuçi\o du polfticu 

cconômico-finunceir:l do Governo f'cdcrnl e, uindu, o disposto na Lei E!ita· 
dual n• J,701, de 31 de maio de 1979, puhlicadu no Dlúrlo Oficial do Estado 
da Bahia do dia I• de junho de 1979. 

Art. 311 Essa resolução entru cm vigor na datn de suu puhlic:1çào. 
Suh1 das Comissões, 27 de junho de 1979.- Cunha Lima, Presidente

lomanto Júnior, Relator- Mendes Canale -Jorge Kalumc- Arnon de 
Mello - Vicente Vuolo - Mauro Benevldes - Tancredo Ne\'es - Affon!JO 
Camars:o. 

PARECER No 3SS, DE 1979 

Da Comls~ilo de Constituição e Justlta, sobre o Projeto de Re· 
solutiio n9 37, de 1979, da ComiSJi\o de Flnançl!l que uaulorlza o 
Gorerno da Bahla a realizar operaçio de empréstimo externo no n· 
Jor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos) para aplicação em projelo!i de construtio e pavlmen
tn('ào de rodol'ias c de elctrlficuçiio", 

Relaror: Senador Raimundo Parente 
Vem uo exame desta Comissão, projeto de resolução apresentado pela 

Comissllo de Finanças, que (art. I~') "autorizu o Governo do Estado da 
Bahia a realizar uma operação de empréstimo externo, com o aval do Gover· 
"o da Uniuo, no v:~lor de USS IOU,OOO,OOO.OO (cem milhões de dólares 
norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, com fi. 
nanciador :.a ser indicado, sob u orientação do Ministério da Fnzenda c do 
B;mco Central do Brasil, destin:.ado u financiar projetas de construçüo c pavi· 
ment;;1çào de rodovias c de eletrificução, naquele Estndo, 

2. A Comissão de Finanças t:x:aminou umplamcnte todo o processudo, 
tendo sido anexados documentos indispcnsúvcis à solicitnção, entre eles: 

11) foi promulg:~da a Lei Estadual n° 3.701, dd I de maio de 1979, au· 
torizando o Estado <l contratar crédito externo uté o valor de USS 150 mi· 
lhõcs: 

b) foi reconhecido o caráter prioritário da operação cu capacidade de 
pag~mento do Estado, pela Secreturia de Planejamento da Presidência da 
Republica, conforme Aviso no 448(79, de 20 de junho de 1979. 

c) foi anexado parecer do órgão competente do Poder Executivo Fe
deral (cópin da Exposiçno de Motivos n~' 227, de 1979, do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda), contendo o despacho do Senhor Presidente da Re· 
pública, autorizando o encaminhamento do pedido ao Senado Fl!dcral. 

3. Ante o exposto, atendidas as exigências constitucionais c as cons· 
!antes do art. 403, alfneas a, b c c, do Regimento Interno, esta Comissão 
nuda tt:m a opor à tramitação normal do presente Projeto de Resolução, 
uma vez que é constitucional c jurrdico. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979. - Henrique de La Rocque, 
Presidente- Raimundo P1rente, Relator- HeiYidlo Nunn- T•ncredo Ne
ves- Murllo Badaró- Moacyr Dalla- Aloyslo Chavos- Bomordlno Vlo· 
na - Aderbal Juremo - Almlr Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O parecer da Comissão de Fi· 
nanças conclui pela apresentação do Projeto de Resolução no 37, de 1979, 
concedendo a autorização solicitada peJg Governo do Estado da Bahia; e o 
du Comissão de Constituição c Justiça pela constitucionalidade ejuridicida· 
de do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n\1 37, de 
1979, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar opc· 
ração de empréstimo externo no valor de USS 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares norte-americanos), para aplicação em projetas 
de construção e pavimentação de rodovias. e de eletrificuçilo. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em votuçilo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permuncc~ sentados. 

(Pausu.) 
Aprovado, 

O Sr. Paulo Dro.,ord (MDB- RS)- Requeiro vcrificaçilo-dc volação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai-se proceder u verificação de 
votação, ' 

O Sr. Poalo Rrossard (MDB- RS)- Sr. Presidente, peço a paluvru, 
como Lfdcr, pura umu observação. · 



Junho de 1979 lliARIO llO CONGRt:SSO NACIONAl.(Seçào 11) Qulnca-rrlr~t 2H 3091 

O SR. I'Rt:SIIJENTE (Luiz Viunu)- Com u puluvru o nobre Llder 
Puulo Brosso1rd. 

O SR, PAULO DROSSARD (MDB- RS. Lldcr da Minoria, pura um 
observação.)- Antes de votar, Sr, Presidente, quero fazer uma decluraçilo: 
cu votilrei contra a aprovação do projeto, mas nilo é questão fcchadu nu mi
nhu Bancada. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vui·se proceder à verificação. 

( Proadc-.fr Q •wlflcaçiio.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jurbus Passarinho, Líder da ARENA- Aderbal Jurema- Alberto Sil
vu- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Arnon de Mcllo- Benedito Ferrei· 
ra- Bernardino Viana- Dinartc Maril- Gastão MUller- Helvfdio Nu· 
nes- João Calmon- Jorge Kalume- José Lins- Jutahy Magalhães
Lomunto Júnior- Lourivul Buptistu- Milton Cabral- Moucyr Dalln
Murilo Badaró- Nilo Coelho- Pedro Pcdrossian- Raimundo Parente 
- Saldanha Derli - Tarso Outra - Vicente Vuolo - Adalberto Sena -
l'irceu Ciirdoso- Mauro Benevidcs- Tancredo Neves. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

Paulo Brossurd, Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não há quorum. 
Concedo a palavril ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Sr. Presidente, peço a pala
vm pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Para uma questão de ordem, 
concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARll (ARENA- MG. Para uma questão de o r· 
dem,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As anotações da lideranç-a c da Casa demonstram a presença de quorum 
no Senado. Então, cu pediria a V. Ex• que fizesse valer a prerrogativa do 
art. 327, no seu item Vl: 

"Verificada a falta de quorum, o Presidente suspenderà a ses
são, fazendo acionar as campainhas durante dez minutos, apó-s o 
que esta será reaberta, procedendo-se a nova votação;" 

Isto é uma jurisprudência pacifica, V. Ex• na semana passada procedeu 
desta forma. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB- RS)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. L!der da Minoria.)- Sr. 
Presidente, o Regimento foi pontualmente observado. Foi exatamcnte isto o 
q 1e ocorreu. 

O Sr. Jarbas Pu<arlnho (ARENA- PA)- Peço a palavra, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Concedo a palavra no nobre Se· 
nadar Jarbas Passarinho. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA. L!der da Maioria.) 
-.Sr. Presidente, acho que a questão de ordem do Senador Murilo Badar6 é 
pertinente, a despeito da observução feita pelo nobre Lfder da Minoria, por· 
que V. Ex• não declarou, em nenhum momento untes da votação, que havia 
falta de quorum. V. Ex• acionou a campuinhu, mas antes da votação. Feita a 
votação, foi verificada u falta de quorum com a presença, apenas, de 31 Srs. 
Sc:'1adores. 

Enti1n, u questão de ordem levantada pelo Senador Murilo Baduró 
purccc·mc pcrfcitumentc: pertinente. (Muito bem!) 

O SI!. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nos termos do urt. 327, "verifi
cudu a f;lltu de quorum, o Presidente suspc:ndcrã a sessão, fazendo ucionar a 
campuinha duruntc lO minutos, após o que esta será reaberta, procedendo-se 
a nova votuçào". Jlarcce que é a solicitação do nobre Udcr c acredito que 
não huja ror que recusá-la, uma vez que se tornou evidente que o número de 
presentes, no ph:núrio, foi alterado depois da votaçiio, De forma que u Mesa 
irá suspcnJcr a sessão por alguns minutos pura proceder-seu nova votaçiio. 

Estú suspensa :t sessão. 

(Sil.fflt'f/.WI eh /fi hora.\' t' 30 minwo.r, a.ft'.\'stlo t; rt•ahnla ti.f /6/w. 
m.1 c• 40 min/1/o.\·,) 

.~ . 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta u sessão. 
Em votaciio o projeto. 
Os Srs. Uderes podem votar. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.) 

VOT,IM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho- Aderbul Jurema- Affonso Camargo- Alberto 
Silva - Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves - Arnon de 
Mcllo- Benedito Canelas- Benedito Ferreira- Bernardino Viana- Di· 
nartc Mariz- Gabriel Hermes- Gastão MUller- Helvfdio.Nunes
João Calmon- Jorge Kalume- José Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir 
Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Milton Cabral- Moa
cyr Dallu - Murilo Baduró - Nilo Coelho - Pedro Pedrossian- Rai
mundo Parente - Saldanha Derzi - Tarso Outra - Vicente Vuolo -
Adalberto Sena- Dirceu Curdoso- Mauro Bcnevidcs- Tancrcdo Neves. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard -Teotónio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "sim" 35 Srs. Senado
res c, "não", 2 Srs. Senadores. 

O projeto foi aprovado e vai à Comissão de Redução. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se k apreciação do Reque
rimento n' 220, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n' 194, de 
1979. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 194, de 1979, do Senador Henrique de La Rcoque, que estabele· 
cc o teta da pensão atribufda a ex-servidores associados do IPC, c 
dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões 
de Constituição c Diretora.) 

Sobre a mesa, os pareceres das comissões competentes que vão ser lidas 
pelo Sr. 111·Secrctário. 

Sao lidos os seguintes 

PARECERES N•s 356 E 357, DI:: 1979 

Sobre o Projelo de Lei do Senado n• 194, de 1979, que "nlabto 
ltce o trio da pensio 1trlbuid1 1 ex-senldorn associados do IPC, e 
di outras providências". 

PARECER N• 356, DE 1979 
Da Comissão de Conslllulçio e Jusllça 

Rclalor: Senador Bernardino Viana 

De autoria do eminente Senador Henrique da La Rocquc, o Projeto sob 
exume objctiva conferir aos ex-servidores, associados do lnstituto de Previ· 
dência dos Congressistas, direito a uma pensão que, embora não possa ultra
passar o valor dos sUbsídios dos Congressistas- partes fixa e variável, seja 
calculada sobre o vencimento-base do cargo ao tér!llino do exercício. 

A proposição, apresentada por ilustre Senador que vinha presidindo o 
1 PC, o que a fortalece e prestigia. quer apenas corrigir uma distorção que, 
deflagrada a partir da Lei n9 6.497/77, criou situaçlo injust~e. seguramente, 
inconstitucional: I - o limite do valor da pensão do ex-congressista, asso
dado obrigatório do I PC, foi elevado para um valor correspon,dentc U soma 
dos seus subsídios fixos c variáveis (untes da citada Lei, essa pensão se limita· 
v a aos subsídios fixos). Para o ex-servidor (da Cümara dos Deputados ou do 
Senado Federal), associado fucultativo, manteve-se, porém, o limite a.iterior 
da pensão correspondente ao valor somente da parte fixa dos subsidias do 
congressistas; 2 - a contribuição desse associado facultativo, entretanto, 
continuou sendo calculada sobre o seu vencimento-base, à razão de 10% (del 
por cento), mesmo que tal valor supcrussc u expectativa do valor du pensão u 
receber, quebrun,Jo-se, ussim, o princípio basilar da previdência social, 'qUe é 
ll du correspondênciu entre a contribuiçiio paga c a pensão u receber. 

Com o llrojeto, corrige-se a distorção, fazendo-se com que prevaleça o 
rrincipio constituciouul d:1 isonomia. 
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Isto posto, opinamos favoravelmente à proposiçUo, por constitucional, 
jurfdica e, inclusive, quanto ao seu mérito, 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator- Aloyslo Chaves - Helvídlo Nu
nes- Lázaro Barboza- Almlr Pinto- Joio Calmon- Adcrbal Jurcma
Raimundo Parcnle - Moacyr Dalla. 

PARECER N• 357, DE 1979 

Da Comissão Dlrelora 

Relalor: Senador Lourival Baprisla 

O PLS n• 194/79, de autoria do nobre Senador Henrique de La Rocquc, 
busca estabelecer que o ex-servidor associado do Instituto de Previdência 
dos congressistas terá direito u umu pensão cujo valor será calculado '~sobre 
o vencimento-base do cargo ao término do cxercfcio c nunca será superior 
aos subsidias - partes fixa e variável - dos congressistas", 

O ex-servidor associado do IPC, como se sabe, é o funcionário da Câ· 
mara dos Deputados ou do Senado Federal que, nos prazos legais que lhe fo
ram conferidos no passado, optou facultativamente pelo vinculo ao referido 
fnstit~to, cm número pouco superior a três centenas. 

Desse funcionário, descontam-se 10% (dez por cento) do seu 
vencimento-base para o futuro de uma pensão que, pela legislação vigente, 
não pode ultrapassar o valor do subsídio fixo do Congressista. 

Ocorre que, com a Lei n• 6.497, de 7 de dezembro de 1977, alterou-se a 
situação prevista para o congrCssista, cuja pensão passou a ser cnlculada 
sobre a soma dos seus subsídios lixos c variáveis, omitindo-se a situação do 
funcionário associado facultativo. Este, continuou a sofrer o desconto de 
10% (dez por cento} sobre o sCu vencimento-base c, mesmo que tal contri
buição superasse a proporção do beneficio correspondente, manteve-se o 
desfavor da sua posição. 

Na justificação do Projeto, registra o autor: 

"Por força de tal limitação, vem ocorrendo, desde há alguns 
anos, a anomalia de se descontar de numerosos funcionários con· 
tribuições que excedem o valor dos beneficias, ferindo-se o princí
pio basilar da doutrina prcvidcnciária de que a contribuição paga 
deve corresponder ao benefício a receber. Com o Projeto, 
soluciona-se o problema, limitando-se o teta da pensão a ser recebi
da por ex-funcionários ao valor da pensão devida a ex
congressistas, atendendo ao principio constitucional da isonomia." 

O Projeto cerca-se de cautelas para que, da corrcção que é feita, não de
corra nenhuma outra alteração à legislação básica do IPC, aproveitando 
apenas aos funcionários que, há longos anos, vêm contribuindo para o IPC c 
que, a partir da Lei n• 6.497 f77, foram prejudicados por omissão sob risco 
de ser definida como inconstitucional. 

Em face do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto, 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- Lulz Vlono, Presidente

Lourlval Bapllsla, Relator - Nilo Coelho - Aleundre Cosia - Gastão 
MUller. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Parecer da Comissão de Cons-
tituição c Justiça conclui pela constitucionalidade c juridicidadc do projeto. 

O Parecer da Comissão Direlora é favorãvel. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto, cm primeiro turno. (Pausa:) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado, 
Aprovado o projeto cm primeiro turno c estando a matéria cm regime 

de urgência, a apreciação cm segundo turno scrâ feita imediatamente, de 
acordo com o que dispõe o art. 385 do Regimento Interno. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 194, de 1979, qui estabelece o teto da pensão atribulda a «· 
servidores associados do IPC c dA outras providências, tendo pare· 
ccres favoráveis das Comissões de Constituiçilo c Justiça e Dircto
ra. 

Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores sollcitundo u palavra, declaro-u cnccrradu. 
Encerrada u discussão cm segundo turno, sem emendas, 11 matéria é 

considerada uprovudu, independente de votação, nos termos do art. 315 do 
Regimento Interno. 

A matéria vai à Comissão de Reduçã1.1. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, reduções finais 
que serão lidas pelo Sr. J9-Sccrctário. 

São lidas a.r stguinrt.r 

PARECER N• 358, DE 1979 
Da Comissão de Redaçio 

Rcdaçõo final do Projeto de Resolução n' 37, de 1979. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução n~' 37, 
de 1979, que autoriza o Go'v'erno do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dóla
res norte-americanos), para aplicação cm projetas de construção c pavimcn· 
tação de rodovias, e de elctrificaçào. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979. -Dirceu Cardoso, Presidente 
- Saldanha Dml, Relator - Adalberlo Sena - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 358, DE 1979 

Rodação final do Projeto de Resolução n• 37, de 1979, 

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

RESOLUÇAO N• , DE 1979 

Autoriza o Governo do Eslado da Bahla a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares norte-americanos), para aplicado em projelos de cons
lruçio e pavlmenlaçio de rodovias, e de elelrlficaçio. 

O Senado Federal resolve: 

Art. )9 ~o Governo do Estado da Bahia aulorizado a realizar uma 
operação de empréstimo externo, com o aval do Governo da União, no valor 
de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), ou o 
equivalente cm outras moedas, de principal, com financiador a ser indicado, 
sob a orientação do Ministério da Fazenda c do Banco Central do Brasil, 
destinado a financiar projetas de construção c pavimentação de rodovias, e 
de cletrificaçào naquele Estado, 

Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se-A nos termos aprovados 
peiiJ Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acr~s
cimos, prazos c demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política 
cconômico-financcira do Governo Federal e, ainda. o disposto na Lei Esta· 
dual n• 3.701, dc31 de màio de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado 
da Bahia do dia 1• de junho de 1979. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publicação. 

PARECER N• 359, DE 1979 
Da Comlaaio de Reda~o 

Roda~o Rnal do Projeto de Lei do Senodo n• 194, de 1979, 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Lei do Senado 
n• 194, de 1979, que estabelece o Jeto da pensão atribulda a ex-servidores as
sociados do IPC c dâ outras providências. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- AdolberloSena, Presidente 
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 359, DE 1979 

Rodado final do Projeto de Lei do Senodo n• 194, de 1979, que 
estabelece o teto da pensio atrlbu(da a ex-servidores associados do 
IPC e di oulns providências, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A pensão aos ex-servidores nssociudos do IPC, sempre: suhor
dinuda uo período de curênciu, é proporcional ao tempo de serviço prestudo 
u qualquer das Cusus do Congresso Nucional como intcgruntcs de sc:us qua
dros, i1 razüo de 1/30 (um trintu uvas) por uno de serviço, vedadu u contngcm 
de tempo cm dobro. 
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§ Jv O valor da pensão calcular-sc·ll sobre o vencimento-base do car· 
go 010 término do excrcicio c nunca será superior uos subsídios- purtcs fixu 
e vuriável - dos Congressistas. 

§ 2v A pensão devida aos ex-servidores admitidos no I PC a partir du 
vigência da Lei nv 6.017/73 é proporcional aos anos de contribuição. 

Art. 2Y Os valores das pensões já concedidas u ex-servidores, tendo 
por limite o subsídio fixo, serão reajustados de acordo com o § I v do urtigo 
anterior, a partir de 29 de março de 1979. 

Art. 3Y A pensão por invalidez aos ex-servidores é proporcional ao 
tempo de serviço ou de contrib'uiçào, à razão de 1/30 (um trinta :Jvos) por 
<~no. 

Parágrafo único, Ocorrendo a invalidez antes de completadas as prcs· 
l:lções de carência, fica assegurada pensão miníma correspondente a 26% 
(vinte c seis por cento) do vencimento-base, 

Art. 49 A pensão por invalidez ao contribuinte obrigatório c uo facul
tativo não compreendido no artigo anterior calcula-se de acordo com o 
art. J• c seus parágrafos da Lei n• 6.497, de 7 de dezembro de 1977. 

Parágrafo único, Será paga pensão mfnima de 26% (vinte e seis por 
cento) dos subsídios fixo c variável ao contribuinte que vier a ficar inválido 
antes de completada a carência. 

Art. sv Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação, revog<~d<~s 
o1s disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estando as matérias constantes 
d<Js reduções finais que vêm de ser lidas cm regime de urgência, pi.issa-se à 
suu imediata apreciação. 

Em discussão a reduç-lo final do Projeto do Resolução n' 37, de I 979, 
anteriormente lida. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados, (Pau-

sa,) 
Aprovada. 
Vai õ promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à apreciação da redação 
final do Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1979. 

sa.) 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovada. 
A matêria vai à Câmara dos Deputados. 

O Sr. Jarbas Puurinho (ARENA- PA)- Peço a palavra, Sr. Presi
dente, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, como Líder. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Udcr da Maioria, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Com a presença dos nossos companheiros da Aliança Renovadora Na· 
cional, no Palâcio dos Despachos, Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República dirigiu-se b. Nação, anunciadndo o projeto de lei que, com a mcnsa· 
gcm que o capeia, estâ vindo ao Senado, cxatamcntc, neste instante. Jà deu 
entrada, no gabinete do Presidente do Senado Federal, a mensagem do Se· 
nhor Presidente João Figueiredo, propondo um projeto de lei que concede 
anistia, c dú outras providências. 

As palavras que o Senhor Presidente da República dirigiu h Nação bra
sileira silo por si sós perfeitamente esclarecedoras da decisilo de Sua Excelên· 
ciu. 

Eu me permitira, neste instante, cm nome du Maioria, congratular-me 
com a decisão do Senhor Presidente da Repúblicu, c ler a mensagem de Sua 
Excelência a esta Casa: 

"Ao dnr início às atividudcs, o Governo anunciou que a anis
tiu huvcrin de incluir-se entre suas prioridades do uno cm curso, 

~que uma nova fase da politica brasileira se inaugurava, faziu 
pouco, com u vigência .:lu Emenda Constitucional n~ I I c a conse
qUente extinção do processo revolucionârio que requerera procedi· 
mcntos hs vezes traumáticos c de caráter e.~:.ccpciona1. 

Incorpora-se, :1ssim, a Revolução à hist6riu como um uconte· 
drncnto irreveJ'slvcl que, transformando qunlitutivumcnte u sacie· 

,! ';?1, 

dade brasileira pelo alcance c projeçilo de sua obra cxtraordinflria, 
projeta sobre o futuro um idcârio que hà de inspirar muitas gc. 
rações. 

Em quinze anos, promoveram-se reformas institucionais pro
fundas; atingiu-se alto patamar de desenvolvimento económico; a 
Nação, na plenitude:: da ordem constitucional, toma consciência de 
que é ncccs!\âria a mobilização geral no sentido de que se aper
feiçoem as estruturas sociais para tornA-las mais democrâticas. 
Constrõi-se o regime em que, ao contrArio do passado, a liberdade 
de todos tenha a garantia nos direitos e deveres de cada um; cm que 
a lei seja a exprcssilo de uma realidade e não produto de alienações 
deformadoras. 

Alarga-se o horizonte pa!ltico, cabendo neste contexto pro
porcionar oportunidades a todos os brasileiros que pretendam ofc .. 
recer sua contribuição. 

Consideramos ser este o momento prop(cio à pacificação na· 
cional que não importe na renúncia às lutas partidârias insepará
veis do processo democrâtico, mas nasça da compreensão patrióti· 
ca e se traduza cm atas de coragem e determinação, cm favor das 
soluções dos problemas brasileiros. 

As idéias c os caminhos separam, mas é preciso que a realidade 
registre c comprove que as causas da Nação são fatores de união 
dos brasileiros. Assim, scrâ mais fácil a superação das dificuldades 
emcrgencias opostas à aceleração do nosso desenvolvimento. 

A anistia é um ato unilateral de Poder, mas pressupõe, para 
cumprir sua destinação polftica, haja, na divergência que não se 
desfaz, antes se reafirma pela liberdade, o desarmamento geral dos 
espíritos pela convicção da indispensabilidade da coexistência de
mocrática. 

A anistia reabre o campo de açilo polftica a todos, ensej11 o 
reencontro, reúne c congrega para a construção do futuro e vclh na 
hora certa. 

O projeto tem maior amplitude que os apresentados anterior· 
mente ao Congresso Nacional, a trtulo de sugestão ou como Pro
posta de Emenda Constitucional, os quais, de forma fragmcntària, 
limitados no tempo c imprecisas nos termos, atendiam a poucos. 

Retroage a periodo anterior a 1964 e contempla quantos te
nham sido afastados da atividadc poUtica por sentença da Justiça, 
ou por ato revolucionário. 

O projeto, examinado cm cotejo com os antecedentes históri· 
cos, ganha em dimensão, ao atingir extensa ârea com o pleno es
quecimento. 

Não ê abrangido quem foi condenado pela Justiça por crime 
que não é estritamente poUtico: o terrorista, pois ele não sc"volta 
contra o Governo, o regime, ou mesmo, contra o Esu:.do, Sua ução 
é contra a humanidade c, por isso, repelida pela comunidade uni· 
versai que sanciona, como indispensáveis, leis repressivas de que se 
valem países da mais alta formação democrática. ' 

A anistia tem o sentido de rc:intcgrar o cidadão na militância 
poUtica e o terrorista não foi e não é um politico, a menos que se 
subvertam conceitos cm nome de um falso liberalismo. 

Mas o projeto, ainda assim, paralisa os processos em curso até 
dos que, a rigor, nilo cstl'io a merecer o beneficio de uma medida de 
sentido marcadamentc poUtico. Ao fazê-lo, o Governo tem em vis
ta evitar que se porlonguem processos que, com certeza c por muito 
tempo, irào traumatizar a sociedade com o conhecimento de even
tos que devcrn ser sepultados em nome da paz. 

1:: proposta ao Congresso Nacional quando, graças h Emenda 
Constitucional n9 11, um grande debate se trava sobre os Partidos 
Politicas e o destino do bipartidurismo que, historicamente, se im· 
pôs, mas que jft nilo atende às aspirações do eleitorado bra!lilciro, 
nem ao anseio de polfticos de ambos os Partidos. 

Com o multipartidarismo ubrir~se.lJo novas portas U utividadc 
polltico-purtidària até ugora contida pela lei. 

O processo de participuçüo assim se amplia, dando conteúdo à 
democracia, cuju cnciência dependerá sempre da harmoniosa re
lação entre a lei e o funcionamento das instituições. 

O projeto bencncia com a nnisti:1 qunnto.~ cometeram crimes 
potrticos e conexos, cobrindo um período que começa cm 2 de se
tembro de 1961, da tu du concessão da últimu de~sns medidas; 
ahran~c ns que tiveram seus direitos polhicos suspensos, bem como 
a!'! difl!rentes cutc~nrins de scrvidore~ rúhlicos dos três Poderes c 



3094 QulniK-relra 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.çin III Junho de 1979 

das esferas federal, estadual e municipal, os militares e os servido
res das fundações vinculadas ao Poder Público. 

A úncia exceçào foi jla objeto de comentârios. 
Aos anistiados serâ concedido prazo pura requererem o retor

no à atividudc, através de processo já consagrado nos precedentes 
semelhantes, quando foi longo o espaço do tempo de afastamento 
do servidor. 

Os que não forem atendidos ou nllo exercerem o direito de rc
querer,teriio o ato determinante do seu afastamento revisto pn1a os 
acréscimos relativos à contagem daquele tempo de serviço. 

O projeto estabelece prazos'para os interessados c as autorida· 
des. 

Todos terão seus direitos patrimoniais assegurados perante o Es· 
tado, embora o retorno à atividadc dependa de vagas, do interesse 
da administração e da verificação de que o afastamento não foi mo· 
tivado pela improbidade do servidor. 

Estas, as linhas do projeto. Nele é fâcil identificar-se a preocu
pação de abrir perspectivas a todos os políticos e incluir, sem discri· 
minação, todos os servidores, qualquer que seja sua posição cm 
face do Estado. 

Houve cautela, após tanto tempo decorrido, na disciplina do 
retorno à atividadc funcional, a fim de não gerar problemas à ad· 
ministração e à própria vida de muitos que, seguramente, tomaram 
outro destino de que advieram responsabilidades c compromissos 
pessoais inafastávcis. 

Este, Senhores Congressistas, o projeto que envio à conside· 
ração de V. Ex•s, na convicção de que pratico um ato significativo e 
profundo, a proposta do ato histórico de anistia, na mesma serena 
confiança com que, na informalidade da vida cotidiana, estendo u 
mão a todos os brasileiros." 

Esta é a mensagem do Senhor Presidente da República que acaba de 
chegar ao Congresso Nacional, c a mim me cabe, como representante do Go· 
vcrno, neste instante, fazer breves observações a respeito do projeto. 

Quando o Senhor Presidente da República declara que ele é mais abran .. 
gente do que alguns que foram apresentados à Casa, está traduzindo literal· 
mente a verdade. 

Tenho em mãos. Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Emenda Substitutiva 
""'~S. de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro. Como se sabe, o nobre 
Senador pelu MDB apresentou propostu de emenda constitucional que de· 
terminava que a prerrogativa de conceder anistia fosse do Legislativo e não 
do Executivo. 

A proposta de Emenda Constitucional foi apresentada uma Emenda 
Substitutiva, que tem como primeiro signatário o ilustre Deputado Ulysscs 
Guimarães, Presidente do Movimento Democrático Brasileiro, e como últi
mo signatário o nobre Senador Paulo Brossard, Líder da Minoria nc~ta Cu· 

sa. 
Talvez se entenda porque o nobre Senador Paulo Brossard terú sido o 

último signatário dessa emenda, quando fizermos algumas apreciações sobre 
ela. A primeira das quais, evidentemente; i:: sobre a sua redação defeituosa, 
profundamente defeituosa. Além do que, se tivéssemos nesta Casa votado a 
proposta de Emenda Constitucional apresentada, como formu substitutivu, 
pelo Movimento Dcmocrútico Brasilcii'o, hoje, Srs. Senadores, teriumos a 
perspectiva de uma an,istia restritfssima e não apenas restrita. Eis que o 
art. 211 deveria ser escrito da seguinte maneira, de acordo com o Projeto da 
Emenda Substitutivo: 

"E concedida anistia ampla c irrestritu Uos civis c militares 
que, dircta ou indiretamente, participaram de fatos ocorridos no 
território nacionul, desde 31 de Março de 1964 ató a promulgação 
da presente Emenda, considerados crimes políticos pela Lei, pelos 
Atas Institucionais c pelos Atas Complementares," 

Se isto se houvesse transformado em Lei, comparado com o Projeto de 
Lei que, hoje, está sendo enviado u esta Casa a emenda, se vitoriosa, nilo 
contemplaria na anistia aqueles que tivessem sido processados, condenados 
ou não, inclusive, por fatos considerados dclituosos, pelo Estudo, anteriores 
u 31 de Março de 1964. 

O Projeto utuul retroage até o dia imediato àquele correspondente à úl· 
timu anistia concedidu no País, que foi em 196\, enquanto o projeto do 
nobre Deputado Ulysses Guimarães tinha como marco temporal o dia 31 de 
Murço de 1964. 

Aprovado que fosse ele, nilo teríamos, com segurunçu, u unistiu em pers· 
pectivu puru os Srs. Luiz Carlos Prestes, Miguel Arrues, Fruncisco Julião c 

., 

Leone( Brizoh1, só para citar quatro dos mais em evidência, ultinamente, no 
noticiúrio brasileiro. 

O Projeto de iniciativa do Governo, ao contrário, inclui esses senhores, 
uma vez que não é nominal, é genérico, e sendo genérico, como disse, retroa
ge u !961 ,' 

Por outro lado, no inciso I da proposta de Emenda Substitutivu fica-se 
em perplexidade diante da sua redução, assim feita: 

"Os anistiados serão readmitidos, nos mesmos cargos ou cqui· 
valentes ... " 

Vou ler, pausadamente, pura que os nobres Srs. Senadores possam 
acompanhar c tentar fazer análise lógica desta oração ou deste período, que 
eu nilo pude fazer: 

"Os anistiados serão readmitidos, repito nos mesmos cargos 
ou equivalentes, como assalariados, militares, servidores e funcio· 
nârios públicos, também das autarquias c sociedades de economia 
mista, tanto da União como dos Estudos, Territórios, Distrito Fe· 
dera! e Municípios, contando-se o tempo em que estiveram afasta· 
dos de suas funções para os efeito de aposentadoria, reforma c dis· 
ponibilidade, inclusive para que sejam reajustadas." 

Confesso a minha incapacidade cm entender o que se encontra aqui por· 
que, em primeiro lugar; não entendo propriamente como é que as autarquias 
poderão ser readmitidas c, sim, os servidores de autarquias; em segundo lu· 
gar, niio entendo como é que as disponibilidades podem ser reajustadas- e 
isto é o que se contém no documento original. 

Aqui, o Senhor Presidente da República, em verdade, fez duas exceçõcs: 
uma exccção se refere a uma natureza de luta que os países democráticos se 
recusam a alçar à condição de legitimidade na disputa politica, que são as 
formas diversas do terrorismo. A outra exccção está feita para a improbida· 
de, naturalmente comprovada. 

O Projeto chega às Casas do Congresso c, evidentemente, não poderá 
ser votado ao fim dessa fase da sessão legislativa. E a partir da sua chegada 
ao Congresso Nacional enseja oportunidade para que os Srs. Congressistas o 
analisem, critiquem c:: usem dos seus direitos, que são totalmente inalicnfl· 
veis, como representantes do povo ou representantes dos Estados. 

Nós, naturalmente, seremos contrários, pela Maioria, ·a qualquer tipo 
de t:menda que provoque a deturptlçào do Projeto em si. Acabei de prestar 
dedu rações à imprensa a este respeito. Haveria ou haverá, talvez, quem pre
tenda admitir que o projeto é amplo cm demasia. Então, uma tentativa de 
torná-lo mais restrito encontrUrá, da parte da Maioria, uma reação, como 
reação haverá se este projeto receber uma emenda no sentido de torná-lo in· 
discriminado, de fonna abrangente tal, que todos aqueles que se envolveram 
num processo de guerra revolucionária, utilizando método tcrror~ta, pudes· 
sem ser abrangidos pela medida de anistia. 

Tumbé:m, Srs. Senadores, quero dizer a V. Ex•s, e nisso cxprcs:~o o pen
samento pessoal do Pr~sidente da República, que esta é uma fase ou é o pri· 
m~iro pó!sso de uma fase, que o projeto não se exaure em si, mas quC se há de 
dar tc:mpo ao tempo para o seu desdobramento. 

Tenho u impfessào de que este projeto, cofn a breve justificativa que fi
zemos aqui pó!ra·sustentar a afirmativa feita pelo Senhor Presidente, cm re· 
laçlio à abrangência, é motivo de júbilo não apenas pura a Maioria, mas pura 
todos os brasih:iros. Aqueles que acusavam o Presidente Jotio Figueiredo de 
cstt:nder a'mão, mas fazê-lo de modo ou vago ou vazio, têm, agora, uma· 
oportunidade de discutir, criticar, examinar e julgar o seu gesto concreto. 

Tenho a convicção de que expresso o pensamento de meus compunhei· 
ros de Bancada ao regozijar·rnc pelo envio desta Mensagem a esta Casa. Du 
mesma maneira corno espero poder estar expressando o pensamento de to· 
dos os meus companheiros de Bancada, sem cxccção, de qu~teremos o imen· 
so prazer de exercer u nossa atividndc de Senadores C de Congressistas aplauo~ 
dindo e aprovando o l>rojeto de Lei que acaba de ser en,viado à consideruçno 
do Congresso Nucional. .,_ 

Era·o qLie.tinhu a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) ' • ? • 

O Sr. Paulo Bms .. rd (M DO - RS)- Peço ~ pulnvru, Sr. Presidente, 

SR. PRESÍDENTE (Gubriel Hermes)- Concedo u ~alavra uo nobre: 
Senador Paulo. Brossard, como Lider. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB -~S. Llder du Minoriu, pronun· 
ciu o seguinte discurso. Sem revisi\o do orador.}- Sr. Presidente e Srs. Sena· 
dores: 

Ouvi, com u nutural c devida utençl'!.o, o pronunciumento que ucubu de 
f:u:cr o eminente Llder du Muioriu c do Governo, nestu Cusu, dundo-no.~ 

, 
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ciência da remessa, na tarde de hoje, c;.;atumente à hora em que S. Ex• asso
mava à tribunu, de um projeto de iniciativa governamental pelo qual serú dc
cn:tada a anistia. 

Se S. Ex• ficasse nestu comunicação, cu não teria por que ocupar a tri
buna, Sr. Presidente. Ma~ entendeu o eminente Lfdcr de f.uer algumas ob
servações que me permitem, ou mais do que me permitem, me impõem o de~ 
ver de sobre elas tecer, também, algumas renexõcs, Assim como cm relação a 
dois ou trC:.-s conceitos que, se cm engano não estou, figuram na parte cxposi
tivu da Mensagem ou de oração proferida por Suo. Excelência o Senhor Pre
sidente da República, Comcçurei por essas. E claro que não tenho nenhuma 
intenção de demorar-me na tribuna c apenas registrarei dois ou três tópicós 
p:1ra opor alguns embargos, 

Um deles, Sr. Presidente, é quando o Presidente João Baptista de Olivci
ru Figueiredo alude Us reformas institucionais profundas feitas neste País nos 
últimos quinze anos, 

Realmente as reformas foram profundas, c desastrosas. Porque a verda
de é que se as instituições constitucionais se caracterizavam pela alta dose de 
poder' pessoal, que ao longo da História da República tem gerado tantas cri
ses c tantos acidentes, depois daquele movimento irrompido a 31 de março 
de 1964, as reformas que se fizeram foram cxatamente no sentido de tornar o 
Poder Executivo mais poderoso c mais responsúvel, c o Poder Legislativo 
mais débil c menos protegido. 

As reformas institucionais foram profundas? 

Foram, Sr. Presidente. Mas também foram no sentido do autoritarismo. 
Eu nllo podia deixar passar esse registro sem fazer esta observação. E digo 
mais, se a irresponsabilidade, que foi entre nós institucionalizada com a Re
pública, desde que esta adotou o sistema presidencial de governo, se a irres
ponsabilidade tem gerado as crises que tem gerado ao longo da República, a 
partir de 1964, diria melhor, a partir de 66, não falo no período interme
diário de 65 cm que houve a dissolução da ordem jurídica com o Ato n.., 2, a 
partir da Constituição de 67, o Poder Executivo foi erigido a uma situação de 
sobranceria, de eminência, de incontrastabilidadc capaz de reduzir os outros 
poderes a alguma coisa que só são independentes na letra, c harmónicos na 
letra também. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, não posso deixar sem uma palavra 
"quela passagem que Sua Excelência o Senhor Presidente da República fala 
na plenitude da ordem dcmocrâtica. A plenitude da ordem dcmocrâtica, com 
o "pacote de abril" cm vigor; plenitude da ordem democrâtica com o Senado 
11variado pela presença do Senador biônico? Nilo. Se Sua Excelência dissesse 
que hoje o Poder Executivo não detém, como deteve até ontem, o poder do 
arbítrio ilimitado, cu não ocup.aria a tribuna. Eu mesmo, no primeiro discur
so que fiz na presente sessão legislativa cm resposta ao discurso do eminente 
Líder da Maioria, fiz o registro, como não podia deixar de fazer. Daí con
cluir que estejamos na plenitude da ordem democrática é uma assertiva que 
garotaria de subscrever e de aplaudir, mas que cm verdade não posso fazer. 

Sr. Presidente, que posso cu dizer sobre o projeto hoje remetido a esta 
Casa? Nada posso dizer. E nada posso dizer por quê? Porque até hoje cu não 
o conheço. Não estou, Sr. Presidente, a reivindicar um tratamento especial 
pelo fato de ser Líder da Oposição, Se o projeto visava, como suponho que 
vise, uma medida de sabedoria política, quer me parecer que não seria dema· 
sia, não seria uma concessão especial que algumas idéias tivessem sido troca· 
das com a Oposição. E cu devo dizer à Casa que nunca, cm nenhum momen
to, tive sequer sombra do projeto na minha vizinhança, já nUa digo nas mi· 
nhas mltos ou diante dos meus olhos, digo na minha vizinhançu, nunca, ja· 
mais. Tanto :1ssim que, abordado diariamente, incessantemente, pelos jorna· 
listas, nunca lhes pude dizer palavra alguma sobre o projeto, antes declaran· 
do sempre, a despeito du insistência natural dos homens de jornal, que nüo 
tinha condições de falar sobre aquilo que não conhecia. A indu hoje esta é a 
minha situação. 

E quo.1ndo, ontem, recebi um convite de S. Ex• o Sr. Ministro da Justiça, 
cm nome do Senhor Presidente da República, para comparecer à cc:rimõnia 
que hoje deveria realizar-se no Pa!ll.cio do Planalto, agrudeci a delicadeza do 
convite e fiz ao meu eminente interlocutor umo.a pergunta: "0 projeto serú 
por mim conhecido antes'!". 'E S. Ex• respondeu-me que não. 

De modo, Sr. Presidente, que nào me queixo, nào censuro, nilo critico. 
,\penas deponho, para que fique registrado esse fato, fato de caráter históri· 
CD, 

Sei, Sr. Presidente, por informuçi\o que recebi, que um dos nossos ma tu· 
tinos, ou um do~ jornais que circulnm no Rio de Janeiro, publicou hojr:: um 
rrojeto, Nilo sei ~c i; r::xatumentc o projeto que chegou u esta Casa, pois supo· 
nho que jú tcnh:1 cheg:tdo, 

O Sr. Marcos Freire (M DA - PE) - Permite V, Ex• um apurtc'? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Digo que não sei por· 
que, se os últimos dias têm sido muito cheios de trabalho, hoje parece que foi 
um pouco mais ainda c cu mal olhei os jornais de Brasflia, porque tinha o 
compromisso de comparecer à Comissão de Constituição c Justiça para opi· 
na r sobre um projeto. Realizava-se, também, uma reunião do Dirctório Na
danai do MDB c, a seguir, tive de estar aqui neste plenário, donde não saf 
desde o momento em que nele ingressei. De modo que não li sequer os jor
nais editados fora de Brasília. Razão pela qual não conheço nem mesmo o 
projeto hoje divulgado por um matutino do Rio de Janeiro. 

Ouço o nobre Senador Marcos Freire, 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Realmente um dos matutinos do 
Rio de Janeiro publicou na íntegra aquele que se supunha que fosSe o projeto 
do Executivo, cujo título, por sinal, dú a entender que seria o texto oficial, 
pois ontem, no Gabinete do Sr. Ministro da Justiça, ocorreu aquele episódio 
um tanto ou quanto hilariante que, segundo a imprensa constaria do furto 
do tcxlo que S. Ex• levaria ao Senhor Presidente da República. Houve até 
quem disscssr: que o autor seria um dos representantes do jornal referido nes
ta Capital desde que ele sCria o único que publicr.ria na íntegra o referido 
projeto. Mas, nobre Líder, para minha honra, também o texto publicado 
nào corresponde in lolum ao texto já agora divulgado c assinado pelo Senhor 
Presidente da República. Houve, até mesmo, como que um propósito de 
confundir a opinião pública, face às versões mais contraditórias que foram 
sendo espalhadas sucessivamente talvez para que, ao final, pudesse surgir 
:.~Jgo de inédito. Assim é que uma das cxceções da referida proposição, citada 
por sinal pelo nobre Líder Senador Jarbas Passarinho, aquela cxccçl\o que 
dizia respeito aos que praticaram atas de violência, foi ampliada no projeto 
anunciado agora à tarde, porque pelo projeto publicado, a cxccção dos que 
haviam sido condenados pela prática de crimes de scqUcstr.o, assalto c terro
rismo, estava condicionada à decorrência de morte. E jú agora sabe-se que 
ampliou-se essa cxceçào, para não mais condicionar essa cxcludência. Era o 
testemunho que queria dar a V. Ex•,já que como vicc-lfdcr tive a oportuni
dade e o cuidado de fazer o cotejo entre as duas proposições, a publicada c a 
oficialmente anunciada. Era este o esclarecimento que queria prestar a V. 
Ex• 

O Sr.Jarbas Pusarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre Senador Paulo 
Brossard, pretendia ouvi-lo cm silêncio, até porque V, Ex• declarou que seria 
breve na tribuna c cu não queria perturbar, de modo nenhum, com um apar
te, o curso do discurso de V. Ex• Mas cabe, cm relação ao aparte que acaba 
de ser dado pelo vicc-Lídcr, Senador Marcos Freire, uma observação: Estive 
nessa manhã no gabinete do Ministro Petrônio Portel la. Refi:-o-mc à manhã 
que o nobre Senador por Pernambuco mencionou quando classificou de hi
lariante o episódio do desaparecimento do documento, ou.d9 furto do docu
mento. E essa versão escrita que foi a primeira que nós, políticos com res
ponsabilidade de susu:ntaçào do Governo das duas Casas do Congresso, co
nhecemos, não tinha mais qualquer viabilidade de ser o projeto entregue 
pelo Presidente da República, como S. Ex• o nobre Senador por Pcrnambu· 
co disse ninda há pouco, 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - A imprensa noticio.u. 

O Sr. Jarbas Pu\arlnho (ARENA - PA) ~ Não se tratavu de ser 
aquele documento. Estou dando esclarecimento a V. Ex• através do Líder de 
V. Ex• Nós tivemos, o Presidente José Sarncy, o Líder Marchezan, na Cümu
ra, e~u próprio, várias reuniões com o Ministro de Justiça c sempre discuti· 
mos idéias geruis sobre o projeto. Nuncn estivemos com o documento, mes
mo preliminar, escrito, A primeira vez que esse documento esteve conosco, 
nós verilicumos que, inclusive, ele estava excedido, c, praticamente, esse arti
!!,O, que cru o seu urt. !Y, ncutrulizudo pordcclaruçõcs que o Senhor Presiden
te da República fizera vinte e quatro horas antes à telcvis~o, quando lhe fez 
uma perguntn uma repórter ou um repórter -não me lembro bem, agoru 
-c ele disse, a respeito da unistiu, que nilo anistiuriu terroristas. Não fez u 
re.~salva se os terroristus tinham ou não chegado a consumar crimes de lesões 
CLHporais graves ou de homicidio. Enlilo, desde logo se subiu que uquelc do
cumento nào cru: primeiro, nem na forma pela qual estava escrito, o docu
mento u ser entregue ao Presidente da República. Eru rusurudo, era docu
mento sem as'iinHtllru de ninguém; meramente d:atilografado c cheio de rusu-

,, 
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ras, c ultrapassado pelas declnracões do Presidente dn RepUblica, de hú vinte 
e quatro horas. ConseqUentemente, não creio que tenha ajudado a ulgu~m a 
publicação desse cÍocumc:nto, a nno ser nesse aspecto que o nobre Senador 
por PernambuCo acaba de ressaltar. E quero defender o Presidente dn R e· 
públiCa quantó a isto. Nào se tratou de um documento acabado que chegusse 
ao Palácio do Governo e o Presidente da República o tivesse tornado mais 
restrito. Não, porque, já naquela ahura, esse documento, se teve inspiracào 
cm ulgu~m. nãà significava mais o consenso do Governo. Relativam~ntc à 
posicào de V. Ex•, que respeito, cu a deplorei. Deplorei que V, Ex• não csti· 
vessc presente. Compreendo as razões que V: E"• acaba de citar c uma única 
vcl, cm conversa informal com V. Ex•, dei-lhe conhecimento de algo .que eu 
sabia a respeito do desdobramento do chamado projeto de anistia. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - E verdade! 

O Sr. Jorbos Pusorinho (ARENA- PA)- De maneira que só lastimo 
é que nesta segunda vez que estive cm Palâcio, não tenha voltado a falar com 
V. Ex_t Mas, cm verdade, nobre Senador Paulo Brossard, não lhe traria nc· 
nhuma novidade, entre aquilo que havíamos conversado algumas horas an· 
tcs ou um dia antes, c esse dia cm que estive no Pnlàcio da Justica. De sorte 
que cu gostaria de aproveitar esta oportunidade, o discurso de V. Ex•, para 
caracterizar que não se deve, de maneira nenhuma, imputar ao Presidente da 
República uma. atitude de maior intransigência ou de menos transigência do 
que aquela de quem fosse o autor desse documento que o O Globo publicou, 
como único jornal a publicà·lo, c que por sinal tem duas discrepâncias de 
monta, cm relação ao projeto que acaba de chegar a esta Casa. Muito abri· 
gado a V, Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Suponho ter sido claro 
ao dizer que até o presente momento não conheço o projeto, já agora divul· 
gado. E não conheço, pelos motivos que mencionei. E que não pude afastar· 
me deste plenário, desde o começo da sessãO. E suponho eu que ele só tenha 
sido divulgado à tarde. Mas, também, não tive conhecimento, cm nenhum 
momento, do projeto. Em nenhum momento~ nem di reta nem indirctamcnte. 
Verdade é que uma vez- cu nào ia mencionar, mas S. Ex• mencionou c cu 
prontamente confirmei- conversando com S. Ex• o Sr. Líder do Governo 
nesta Casa, uma vez S. Ex• me disse- vou repetir-lhe as palavras- disse· 
me o que sabia; teve a delicadeza de dizer-me o que sabia. 

O Sr. Jarbu Puorlnho (ARENA- PA)- Era um gesto que cu devia. 
duplamente; devia ao Llder da Minoria e devia pelo fato de ser L! der da Mi· 
noria V, Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Muito agradecido a V. 
Ex• 

S. Ex• teve a delicadeza de dizer-me o que sabia; mas, evidentemente 
não era o projeto. S. Ex• mesmo deixou claro isto. E já que estamos fazendo 
rcvelacõcs, cu não tenho por que, Sr. Presidente, não fazer uma outra rcve· 
lação: é que quando, ontem, o Sr. Ministro da Justiça me formulou o convi
te, cm nome de Sua Excelência o Seilhor Presidente da República, para assis· 
tir à cerimônia da apresentação, pelo menos, no Palácio do Planalto, do pro· 
jcto de anistia, c cu lhe fiz a indagação a que há pouco me referi- se cu teria 
conhecimento prévio do projeto -S. Ex• me respondeu que nilo. Acrcscen· 
tau, a seguir, algumas idéias consubstariciadas no projeto, fazendo, disse-me 
S. Ex•- c cu compreendo- cm carátcr pessoal c sob reserva; c eu agradeci. 
Recebi como uma atenção c como umn deferência. Mas u minha pergunta foi 
muito clara c muito simples, c respondida também com toda a clarezu c com 
toda a simplicidade. ~se eu, Líder da Oposição, que estava naquele momcn· 
to recebendo um convite, teria ciência prévia do projeto que ia ser apresenta· 
do, 

Voltou dizer, Sr. Presidente, que não censuro nem o Presidente daRe
pública nem o Ministro da Justica. Registro apenas o fato, para que fique 
documentado c para que fique sabido que em momento algum o Líder da 
Oposicão no Senado teve notícia do projeto. Posso adiantar a V, Ex• que o 
Líder da Oposição na Câmara c· o Presidente do Partido não tivc~um truta· 
menta melhor; não houve discriminação cm relação Oo Líder no Senudo. 

Poderia di·ler, c até me animaria a dizer, que tratando-se de uma medida 
- volto hs minhas palavras- que se espera sejam de subedoriu política, de. 
conciliacllo, de anistia, nada mais natural que tivesse havido estu ou aquela 
comunicação, esta ou uquclu trocu de idéias, esta ou uquclu pc:ti\luta de opi· 
niàcS;'tunto mais quando- creio que ninguém ncgurá o futo - 11 tese clu 
un'istiu vinha sendo lcvantudu c sustentada, há muito tempo, pela Opo!ticllo. 
De modo que, nuda muis nuturul. Nilo cru uma idéiu que surgia do Governo, 
como umu contribuiçAo suu,.novu e originul. ' 

Mas, Sr. Presidente, volto a dizer que nllo estou u ccnsurnr nem a 
queixur-me, apenas a fuzer rcnexõcs quase que ociosas. 

O Sr. Jurb.s Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• uma breve 
intcrrupcào? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com toda a liberdade, 

O Sr. Jarbos Passarinho (ARENA- PA)- Acho que de nlgum modo 
o projeto inclui um ponto de vista expresso de V. Ext Quando tive u honm 
de participar de uma "mesa-redonda'' promovida pela Manchere, V. Ex• ... 

fim. 

O SR. PAULO BORSSARD (MDB- RS) - Oru, Nobre Senador! 

O Sr. Jorbas Passorlnho (ARENA- PA) - Mas, cu nllo terminei! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Mas, eu jú cheguei no 

O Sr. Jorbos Passorlnho (ARENA- PA)- V. Ex• chegou ao fim, len· 
do o meu pensamento?! 

O SR. PAULOBROSSARD (MDB- RS)- Ponto de vista meu, ex· 
pressa, é uma coisa ... 

O Sr. Jorbos PISIIrlnho (ARENA- PA)- Mas, de algum modo, per· 
mita que cu conclua para o entendimento geral, para que não fique só entre 
nós o conhecimento desse assunto. E que o nobre Senador c Líder da Mina .. 
ria, P:1ulo Brossard, declarou que, se dependesse dele, niio anistiaria os cor
ruptos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas acrescentei que, 
pelo modo como as coisas tinham sido feitas, cu não me animaria a atribuir a 
ninguém o labéu de corrupção. 

O Sr. Jorbas Passorlnho (ARENA - PA)- E foi cm seguimento a esse 
pensamento que expressei o meu, depois da "mesa-redonda", quando cha
mei a atenção que, assim como se reconhece hoje que houve erros praticados 
na punicào de supostos subversivos, então poderia haver também erros na 
aplicação de punição a supostos corruptos. A questão teria que ser uma cor
rupção comprovada. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, tive ocasião de oh· 
servar n V. Ex•, na oportunidade, se me permite, é que como os atas fornm 
imotivados, cu, pelo menos, não tinha elemento algum para fazer essa dis
tinção. 

O Sr. Jarbas Pauorlnho (ARENA - PA) - Mas, estamos consi· 
derando o fato já filtrado, devidamente filtrado no seu pensamento. Os que 
fossem atingidos por corrupcão comprovada esses não seriam anistiados por 
V. Ex•, se coubesse a V, Ex• n iniciativa, E isso se contém, de algum modo 
- de algum modo não, de modo muito claro - no prOjeto que está nesta 
Casa e que, cm breve, será entregue às duas Lideranças. Tive, apenas, o pri· 
vilt:gio de reccbê·lo,já no começo da tarde, enviado pelo Sr. Ministro da Jus
tiça. E uma forma. talvez, que o Governo tenha de conhecer o pensamento 
da Oposição, através do que ela expressa nos jornais e nus revistas. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Senador não 
precisava sair a campo para defender a posicào do Governo, que nem estou 
a censurar: estava me limitando a registrar. Agora, perdoe-me V. Ex•, uma 
opinião minha, pessoal, emitida num jornal, num debute, é uma coisa. Coisa 
inteiramente diferente é aquilo que, cm termos parlamentares, normalmente 
acontece c cu diria at~ que deve acontecer, desde o momento cm que a Opo
!iiçào tenha deixado de ser considerada como inimiga. Que, durante algum 
tempo, o foi. 

Mas, vou continuar, Sr. Presidente, creio que com esta parte esclareci
da, E que o nobre Senador Jarbas Passarinho disse com certa ênfase, ou com 
a ênfase que lhe é própria, não sei aqui se exprimindo um pensamento seu ou 
se algo que se continhu nu justificaÇilo da Mensagem, é de que o projeto de 
anistia paralisa os processos cm curso. 

Bom, Sr. Presidente, se não paralisasse, nllo seria anistia, porque u unis
tia, u menos que seja limitada àqueles que tivessem sido condenados, a anis
tiu se caracteriza por quê? A anisti:t, afinal de contns, cm que consiste? Se ti· 
véssemos ou pudéssemos fazer uma representação material da anistia, po· 
derramas fazer um desenho segundo o qual u lei penal que incide sobre deter· 
cninndos fatos _ror ela definidos como dclituosos, por forçu de umu outra lei, 
que l: cxatumcnte a Lei de Anistia, deixa de incidir uqui c agoru cm rclacào 
àqueles fatos legalmente delituosos c, podSto-fficsmO;punrvCi"S c, se a uciio 
penal ni\o foi instuUrudu, cm outras puluvras, se o processo ni\o começou elu 
dcixu de sê· lo; por quê? Por forçn da ;mistiu, Como que n lei perml é levuntu· 
da, nào incide sobre l!(jUclc futo c por isso O processo crlminuJ nUo pmJe ser 
instauraJo. Se a açào penal foi re~ularmcntc ujuizuda cu proccs~o iniciado, 
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de pára onde estiver: ele pflrot nu situuçno em que se encontrar, com ou sem 
sentença, com recurso ou nào. E mais: se o processo estiver ultimado, com 
decisão definitiva prolatada e não apenas definitivn, mas que tenha passado 
cm julgado, a Lei de Anistia apaga a conden<tçào crimin<~l. 

De modo que a anistia, a mcnos que seja circunstanciadamente restrita, 
tem essa amplitude: ao processo ni\o iniciado, impede a sua instauração; ao 
processo cm curso, paralisa o seu andamento c, no processo ultimado, apaga 
a decisão como se n~nca houvera existido. Esse é o conceito de ãnistia, 

Em voz bnixu, indagou-me o nobre Senador Murilo Bndaró: "c crime 
politico?'' A ocasião é boa para que um ponto seja bem esclarecido. Quando 
nós, da Oposição, defcndramos a anistia -que para mim, sempre bastou u 
anistia, porque se a anistia não vem acompanhada de qualificativos restriti
vos, ela i: ampla - para cxatamente dar mais ênfase, colocar mais força, 
mais alma na tese, foi fundida a frase, roi repetida milhares de vezes: anistia 
ampla, geral e irrcstrita, 

Eu lembraria, Sr. Presidente, cxntamcntc hoje, quando o Chefe do Go
verno envia este projeto para cá,- faço votos de que este projeto seja sábio 
- cxatamente hoje, é oportuno lembrar que, quando nós da Oposição levan
tâvamos a bandeira da anistia ampla, geral c irrestrita, quantas e quantas ve
zes ni\o ouvramos de eminentes figuras censura porque qucrfamos,alinal de 
contas, premiar os delinqUentes c abrir às portas dos presidias. E quantas e 
quantas vezes não foi preciso dizer que, quando falávamos em anistia ampla, 
geral e irrestrita, estávamos nós falando, obviamente, cm relaçi\o aos delitos 
de natureza politica e àqueles fatos que não eram delitos, maS que eram fatos 
de natureza política, que nào eram delitos porque nào eram como tal defini
dos nas leis criminais da República, c que haviam motivado sanções de carú
ter poHtico, sem processos criminais c sem, também, penas de caráter cri mi· 
nal. Quantas c quantas vezes não foi preciso dizer isso, embora tivesse eu 
dito - recordo-me- que nada impediria, teoricamente ou abstratamcnte, 
que saísse amanhã uma anistia anistiando o estuprador, o falsário, o homici
da, o autor do crime de latrocínio ou de falsidade ideológica. 

Em tese, teoricamente, não hã o que impeça que uma anistia seja conce
dida a autores de crimes dessa natureza. Mas é sabido, é óbvio- perdoe-me 
V, Ext, Sr. Presidente, que eu esteja a dizer ,tais coisas- é óbvio que quando 
se fala em anistia estll a se falar cm anistia a crimes de caráter politico, como 
ponto central, ainda que haja determinadas situações, com eles relacionadas 
ou a eles conexas, a que, a juizo do legislador, pode ser estendida. Eu mesmo, 
quantas e quantas vezes não disse, nessas inquirições a que era submetido, 
que em muitas anistias, decretadas aqui c fora daqui, são anistiados os fatos 
ocorridos num determinado período, os fatos de natureza criminal ocorridos 
cm determinados períodos, c às vezes com determinadas expressões- salvo 
os casos de assassfnio, de incêndio, de latrocínio, de estupro. Há anistias 
célebres, com essas dimensões. Por quê? Porque nesses momentos de convul
sno, de graves convulsões sociais, de graves acidentes politicas, também a 
criminalidade que nós diríamos comum, a criminalidade comum também en
contra meio propício para manifestar-se e para cfetivar-se. E o legislador, 
por vezes, anistiando todos aqueles fatos que tenham relação di reta com os 
acontecimentos politicas - uma revolução, por exemplo, uma revolução 
que chega à luta armada- mas exclui aqueles outros que, em verdade, nada 
têm a ver com o fato politico da revolução. 

Foi bom, Sr. Presidente, que cu tivesse sido lembrado desse aspecto, 
porque aquilo que nós prccis6vamos explicar até há pouco como não estan
do nas nossas cogitações, e afinal de contas resolver o problema carcerário 
do Brasil, através de uma anistia amplu, geral c irrcstrita, segundo a qual se 
fecharia o Código Penal e se abririam as port~s das cadeias e, ao mesmo tem
po, limpar-se-iam os cartórios criminais. 

O Sr. Murllo Bodaró (ARENA- MG)- Permite V. Ex• uma obser· 
vaçào'! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eru bom lembrar isso, 
exutnmente neste momento, quando chega o projeto originário do Poder 
Executivo, que visa a decretação da anistia. 

Ouço V. Ex•, Senador Murilo Budur6. 

O Sr. Murllo Bodaró (ARENA - MO)- A observaç~o roi apenas 
para merecer da sua lucidez umo distinção. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - E agradeço, porque 
V, Ex• me lembrou - digamos assim - aqueles exames u que éramos sub· 
metidos quando defcndfumos uma anistia ampla. 

O Sr. Murllo Dudaró (ARENA - MG) - Era sô pura merecer 
de V. Ex• a distinção entre o crime politico c aqueles deixados de fora nu pro· 
posta prcsidcnciul, com relnçào uo terrorismo, no ussulto, uo ussnssinuto c uo 

seqUestro, ainda que estes a tos possam ter sido praticados conectadumcntc 
com a açào politica. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se V. Ex• teve esse obje· 
tivo, então V. Ex• se equivocou, porque fiz questão de dizer que niio me pro· 
nunciava sobre o projeto porque nilo o conheço, E evidente, 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MO)- Nilo roi por causa disso, é 
porque muito mais do que isso, Senador Paulo Brossard, as luzes de V. Ext 
ajudam a clarificar muitas coisas, neste Plenllrio, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ajudam a clarificar, às 
vezes, as opiniões, mas não mudam os votos. 

O Sr. Murllo Badoró (ARENA- MO)- Muitas vezes, as mudanças 
de opiniões equivalem, também, a mudanças de votos. Mas, nem sempre 
acompanhamos V, Ex• em todas as opiniões. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Especialmente nos vo· 
tos, 

O Sr. Murllo Bodaró (ARENA- MO)- O que não invalida a nossa 
admiração por V, Ex• 

O SR; PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Senador Murilo 
Badaró quis tirar uma ilaçilo contra a qual protesto, porque, realmente, o 
meu propósito, ao ocupar a tribuna, não era esse, até porque disse, de inicio 
- e me mantenho firme nisto- nào conheço o projeto e não posso opinar 
sobre ele. 

OSr.JarbasPwarlnho (ARENA-PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois não, ilustre Líder. 

O Sr. Jorbos Passarinho (ARENA - PA) - ll evidente que 
não haveria, de nossa parte, a preocupação com caracterizar questões ou po
sições de ordem pessoal. Mas V, Ex• foi muito cnfãtico, também -como 
também lhe é peculiar a ênfase - quando declarou que foi muito criticado 
por vozes do Governo, que entenderam assim a postulação da Oposiçi'to 
quando, de acordo com uma velha tradição dos anos 40, coloca três 'adjeti
vos depois do substantivo. Então, seria ampla, geral e irrestrlta. que aliãs o 
Projeto Ulysscs Guimari'tcs, jà pelo menos se satisfaz com dois õldjctivos só, 
ele fica satisfeito com ampla e irrestrita. Ora, de minha parte, como Líder do 
Governo, eu suponho que jamais cometi esse tipo de calinada, apesar de não 
poder ter a honra de me declarar, pois não sou bacharel cm Direito. Mas, 
aquilo em que nós homens de Governo, com assento nesta Casa, discrepa
mos da posição da Oposição era precisamente no caso do irrtstrita atingir 
nào crimes comuns, é evidente, mas atingir os crimes praticados, como diz o 
Senador Murilo Badar6, ainda que com motivação politica, utilizando uma 
sistemática de guerra, que não est~ nem dentro da guerra revolucionária, que 
é o terrorismo. Estava arquivado, como V, Ex• sabe, àquela altura do fim do 
século XIX, e voltou a agredir o Mundo e a Humanidade a partir dos anos 
que estamos vivendo, a partir dos anos sessenta cm diante. Sabe V. Ex• que 
nações de largo passado democrático, nações estâvcis democraticamente fa· 
!ando, têm no seu Direito Positivo legislação repressiva firme contra o terro
rismo, c aqui mesmo nós ouvimos, da voz embargada da Oposição .• naquela 
altura, acompanhada por nós, o protesto que acho que foi universal contra o 
terrorismo que se desencadeia na ltlllia e chegou até o sacrificio de A Ido Mo· 
ro. 

O SR. PAULO BROSSARD(MDB- RS)-Ecu ocupei n tribuna, nn 
ocasião. 

O Sr. Jorbas Pwarlnho (ARENA- PA):..... Exnto. V. Ex• ocupou a 
tribuna, assim como nós, como Vice-Lfder, na ocnsiilo, e isto representa um 
repúdio geral a um processo, E tive oportunidade de dizer, na tribuna, o meu 
pensamento ao lado de ler a mensagem do Presidente. A frase a que V, Ext se 
refere é ainda estritamente mensagem do Presidente da República, essa da 
paralisaçllo dos processos. Quanto ao resto, nào, é uma posiçi'lo que adota
mos, de não querer negociar com o terrorismo e deixar que o terrorista -
como disse D. Agnelo Rosso, com tanto lucidez- que possa ser indultado 
deva ser aquele que, cm contraprcstação uo perdüo, traz, por seu turno, o ar· 
rcpendimcnto, Se nilo houver esse bin6rio, arrependimento e perdão, não 
pode haver perdi!.o, porque seria equivocado o perdi\o, seria perdoar aquilo 
de que nilo houve orrepcndimcnto c, conseqUentemente, o desejo de prosse
guir no mesmo caminho, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Sr. Presidente, uindu 
um;~ vel quero deix:Jr cluro, que o sublinhur que nilo estou a discutir o proje· 
to, c que, se til. rcfcrêncl:t aos três qualificativos- um pia, geral e irrcstritu-
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que ocompanhavam o substantivo anistia, foi cxntamente com o objetivo de 
que- c crc:lo que fui mais do que claro - quando nós da Oposição levanta· 
mos essa bandeira, que hoje chegou até o Palácio do Planalto c de 16 voltou 
para esta Casa, em forma de mensagem, esta bandeira que durante muito 
tempo só foi nossa, antes de tornar-se nacional e antes de, afinal de contas, 
invadir o Pnlllcio do Planalto, nós éramos questionados, muitas vezes, de 
querermos premiar o crime na sua modalidade mais variada e mais amplu, 
porque u anistia que pregávamos era ampla, geral e irrestrita, quando a preo
cupação da Oposição foi sempre o quê? Apag~r, silenciar, pelo esquecimen· 
to, por via da anistia, fatos ocorridos num determinado perfodo da vida na· 
cional. 

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

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Apenas, nobre Llder pura dizer 
que V, Ex•, sem conhecer o texto do projeto, fez uma exposição defendendo 
a nossa· bandeira de anistia ampla, geral c irrestrita c o nobre Senador M uri· 
lo Badaró, como V. Ex• adiantou quis fazer uma ilação para justilicar a ex
clusão ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Indevida. 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- Eu fiz uma pergunta. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex•, baseado nos argumentos 
do Líder Paulo Brossard, como quis justificar a exccssão da exclusão daque
les que recorreram à violência contra o Governo ... 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- Eu pedi ao Senador Paulo 
Brossnrd um esclarecimento, valcn~o-mc das luzes de S. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - Otimo. Foi bom, porque V. 
Ex•, então, não incorreu cm erro, porque a explanação do eminente Líder, 
na verdade, embora não tendo S. Ex.• conhecimento do texto do projeto, é 
uma contraposição à exccção feita, porque teve oportunidade de mostrar 
que, cm determinados movimentos, inclusive revolucionários, pode ocorrer 
n prática de certos atas violentos, até mesmo de fatos dclituosos, do ponto de 
vista do Direito Penal c que, no entanto, tendo uma motivação politica cos· 
tumam ser esquecidos c apagados cm nome da reconciliação nacional. Ape· 
nas quero colocar que a exposição feita por V. Ex• cxatamcntc não justifica a 
exccção, mas, pelo contrário, mostra que ela não se justificaria. Mas terei 
oportunidade, espero, de falar a respeito, cm pronunciamento autônomo. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Senador Jarbas 
Passarinho fez questilo de mostrar as excelências do projeto governamental, 
cm relação às deficiências do projeto apresentado pc\;~ •Jposição. Se S. Ex• 
tivesse tanta certeza dessas excelências, cspcciulmcntc cm relação a um proje

. to de anistia, não teria posto ênfac;e nelas. 
Quando me indagaram. Sr. Pr.::.,dcnte, c iorum norncn,~ de imprensa: 

mas c se o projeto do Governo :'or m~:lhor do que o proJt:lo da Oposição? A 
minha resposta foi breve e simplc:~: mt.lhor. 

O Sr. Murllo Badarô (ARE:'l:\ -- :•,fG)- r: :·cio :,r.H.: ;~~ontcccu. 

o Sr.Jarbl! Passarinho r~.RE~ .. \ -· fJ_J,)- .vl:l~- ;~ \llfiJ'lCUtivclmcnte 
melhor. 

O SR. PAULO BROSSAIW (:'t :)fi- R:i)- Melhor ::e o projeto do 
Governo ê mdhor do que o da O~t'.·.i:;:\ú, .n~::'hor, Sr, ?:.··.~.~ente! 

O Sr. Jarbxs Passarinho (ARJ"N.'1. ·- ?.·\,1 ·-V. Ex• usou o adjctivo nes
se grau porque jll era o máximo, nào podia ser mais melhor. Foi exatamentc 
melhor ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas se ele for mais me· 
lhor. cnti'to melhor ainda, nobre Senador. 

O Sr. Jarha• P1551rlnho (ARENA- PA)- Se for mais melhor, urra· 
nha a gramática ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDD- RS)- Sob u suu Liderunçu, eu 
arranho a gramática. Agora, diria, que bom! Porque o meu desejo de brusi· 
lciro c de homem público é que realmente seja dada uma boa solução. Se a 
solução for minha, pode ser que melhore u minhu biogruliu, mas, se nUa for, 
eu coloco o meu Pais acima dela. 

O Sr. Jarba• Pwarlnho (ARENA - PA)- E diflcil melhorar a bio· 
gralia de V. Ex• E preciso um esforço muito grande de V. Ex• c dos outros. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V, Ex•, com essu gentile· 
za, começa a penitenciar-se. 

O Sr.Jarba• Po551rlnho (ARENA- PA)- Nilo. E conhecimento de 
causa. 

O Sr. Murllo Badarõ (ARENA - MG) - Senador Paulo Brossard, 
upenas para umn 'observação ligeira. E que, talvez, mais expressivo ainda do 
que o próprio projeto, foi o discurso do Presidente da República c a sua ma· 
nifcstaçào de concórdia, enunciada de uma maneira enfática e expressiva na 
turdc de hoje. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Compreendo a intcr· 
vcnçào de V. Ext 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG)- Melhor ainda. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu dizia, Sr. Presidente, 
qur: quando se trntu de uma questão nacional, se cu puder resolvê-lu, me 
agrada, cu fico, naturalmente, satisfeito. Mas, se para resolver uma questão 
nacional, o preço for o meu afastamento, não tenho dúvida alguma em 
afastar-me para que a solução seja encontrada. De modo que se o projeto go· 
vernamental é: realmente tão superior, bravo, nobre Senador! Que bom! 

O Sr. Jarbas Pa55arlnho (ARENA- PA)- V. Ex• diz isso ugora com 
indisfarçável tom de ironia, vai dizê·lo depois com uma exclamação. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador depois 
do que fiz. ainda v'Cm sentenciar a respeito da minha supostã ironia; é que 
S. Ex• não acredita nas minhas palavras. 

O Sr. Jarbas Po551rlnho (ARENA - PA)- Ao contrário. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Depois de dizer o que 
disse, cu disse que era gentileza, deixou revelado plenamente o _seu pensa
mento. Não acreditou nas minhas palavras. 

O Sr. Jarbu Pwarlnho (ARENA - PA)- Acredito, tanto que me 
precato contra elas. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não acreditou nas mi· 
nhas palavras, que são cxatas c são verdadeiras. 

O projeto governamental. pelo que cu pude ouvir, delinido, descrito 
pelo eminente Senador Jarbas Passarinho c confrontado com o projeto 
apresentado pela Oposição, scrà assim tão mais umplo, ti'lo mais perfeito? 

O Sr. Jarbas P1111rlnho (ARENA- PA)- Não, Ao contrllrio, pouco 
mais umplo. 

O Sr. Murllo Badaró (ARENA - MG) - Até a data de .... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Permite, nobre Senador? 
Eu posso enunciar o meu pcnsamcnto1 Concordo com o nobre Sc011dor num 
ponto; nesse ponto é: mais amplo.~ naquele que fixa a incidência da lei desde 
o ano de 1961 até li de dezembro. Realmente o projeto da Oposição fazia 
contar o prazo a partir de 31 de março, Neste ponto, não hã dúvida nenhu· 
ma, Sr. Presidente c cu não ocuparei nunca a tribuna para negar aquilo que 
me parece ser o certo. 

Agora, faço uma pergunta: Quantos são os condenados por crimes poli· 
ticos existentes, de 1961, quando da última anistia, até 31 de março de 64? 
Não sr:i se existem. Quer dizer, se existirem, realmente, esses estariam exclui· 
dos. 

O Sr. Jarbas Pa.,.rlnho (ARENA- PA)- Um exemplo para V, Ex•, 
sem nr:nhum tipo de conotação que possa parecer solcrte, si\o as conde· 
nações do Sr. Leonel Brizzola. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nào conheço, nobre Se· 
nado r. 

O Sr. Jorbls P1551rln~<>,(ARENA- PA)- Sào fatos por ele reuii·ln· 
dos, antes de 1964, Recebeu condenações por atividades antes de 1964. 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador .... 

O Sr. JarbAS Pasmlnho (ARENA - PA) - E é isso que o projeto 
Uiziu -se V, Ex• me rcrmitr:- participurum de futos ocorridos no terri
tório nucionul, desde 31 de março. 
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sim, sim ... 

O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Entilo cxclula os ocorridos 
untes de 31 de março, E clar!ssimo que é mais amplo, como V, Ex• reconhe· 
ceu, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Perdoe-me V. Ex•, peço 
vêni'a para dissentir do seu entendimento. Os fatos são aqueles, os processos, 
as punições, regulares ou irregulares são posteriores àquela data, O que hou· 
vc, realmente, foi a preocupação de partir de um fato politico grave da H is· 
tória do País, ocorrido no dia 31 de março de 1964. Mas todas as. vamos di· 
zcr, punições, porque cu creio que poucos foram os condenados regularmcn· 
te pela justiça, todas as punições praticadas depois daquela data, seriam atin· 
gidas pela anistia por nós proposta, cspecialmenf contando-se as leis com 
base nas quais ou os atas com base nos quais essas punições foram aplicadas. 

Já ouvi essa interpretação, várias pessoas realmente entenderam assim, 
mus devo dizer que a menos que eu esteja cm cqu!voco, realmente creio que 
há um equívoco na exegese dada ao alcance do projeto da Oposição, agora 
nl'lo deixo de reconhecer, não poderia deixar de reconhecer, jamais deixaria 
de fazê-lo, de que o projeto governamental, remontando à última anistia do 
uno de 1961, é claro, que é mais amplo, porque vai atingir não sei quem, não 
sei quantas pessoas. De qualquer sorte, atingirá as pessoas que tenham pra ti· 
cado crimes poUticos c tenham sido julgadas e condenadas em função das 
leis vigentes ao tempo. Porque é claro que a Lei Penal não retroage, salvo 
quando beneficiar o incriminado. De modo que, nesta fase, nesta faixa e nes· 
ta medida nào posso deixar de reconhecer que é mais omplo. Também devo 
dizer uma coisa, que tivemos presente o grande acontecimc:nto político, o 
grande cataclisma político, que foi o que ocorreu, digamos simbolicamente, 
no dia 31 de março. Creio que isso deveria ser registrado para que se nito en· 
tendesse da forma como algumas pessoas têm entendido. lntcrpretaçiio con· 
tra a qual sempre me rebelei, por entendê-la incorreta. 

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

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Gostaria de ouvir a voz 
de Minas Gerais. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador Paulo Brossard, 
gostaria de fazer uma ligeira interrupção ao pronunciamento de V, Ex• Há 
poucos dias, nesta Casa, tive oportunidade de comentar a anistia dada pelo 
saudoso Presidente Juscelino Kubitschek, a rapidez com que se processou 
essa anistia no P01ís. Homem que tomava posse a 31 de janeiro, no dia 5 de 
fevereiro tinh01 um problema scriissimo com a revolta de alguns oficiais da 
Aeronáutica. Já cm maio do mesmo ano ele enviava ao Congresso N01cional 
o projeto da anistia. Diz V. Ex• que não quer entrar no mérito, nem cu tam
bém, porque nà~ conheço o projeto ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não é que nilo queira! 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- E que não conhecemos o proje
to. Mas ouvindo o Líder da Maioria dizer que o projeto é bom, que é melhor 
que o projeto do Movimento Democrático Brasileiro, me ocorre perguntar a 
V. Ex• o seguinte: se ele é tão bom, por que não adotá-lo rapidamente? Não 
se justificaria, então, 01 convocação extraordinária do Congresso para um projeto 
que vai trazer a concórdia nacional, pum um projeto que, além dos gestos e das 
palavrns, vem a ação'? Era u pergunta que deixaria no ar a V. Ex•, para 
entender. Se esse projeto é tilo excelente, tilo bom quanto diz o Líder da 
Maioria - nós não o conhecemos - o Congresso Nacional deveria, nesta 
hora, ser convooodo urgentemente, extraordinariamente, para que a concbr· 
di;~, u conciliuçü.o, viessem rupidumcnte pura este Pais, naquele exemplo 
dado na época pelo grande Presidente Juscelino Kubitschck. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista. Fazendo soar a campainha.) 
-Quero comunicur no eminente Udcr que jll se passou meia hora do tem (lo 
de V. Ex• e aindu temos oito oradores inscritos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Veja V. Ex•, Sr. Presi
dente, minha intenção era falar dois minutos apenas. 

O Sr. Jarbas Pamrlnho (ARENA- PA)- Mas V. Ex• atrai apartes. 

O Sr, Ore•tcs Quérel• (M DB- SP)- Permite V. Ex• um rápido upur
tc, Senador Paulo Brossard'! 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Com pruzcr. 

O Sr, Orostc•Quércla (MDB- SP)- E rápido, nobre Lldcr. Nua que
ro, evidentemente, fu1er promoçi'lo de uma emenda que foi uprcsentudu dias 
utrús, c cu fui o seu primeiro subscritor: mus foi umu cmcndn constitucional 

que af está, nu Secretaria do Senado, c que pode ser considerada como o pro· 
jcto de anistia do MDB, porque, realmente, é uma emcnd~~o muito abrangente 
c que estabelece: "ficam anistiados todos aquel~ que foram punidos por 
atas institucionais, atos complementares e pela Lei·de Segurança Nacional." 
E uma anistia bem ampla c bem irrestrita c poderíamos considerá-la como o 
projc_to do MDB, porque foi subscrita por Deputados c Senadores do nosso 
Part1do. Se houve algum equívoco- e cu considero que houve realmente na 
emenda encaminhada pelo MDB - ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB -RS) -lntcrprctaçilo com a qual 
não concordo. 

O Sr. OresiH QuErela (MDB- SP)- E a minha opinião. Se ~ouve 
esse equívoco, o projeto encaminhado dias atrás pelo MDB sanou-o. E a 
emenda constitucional, que foi encaminhada, subscrita por Senadores c De· 
pulados do MDB, é, realmente, o projeto do MDB, pretendendo a anistia 
ampla c irrestrita. : 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Grato a V. Ex• 

O Sr. Jarbos Puaarlnho (ARENA- PA)- Permite-me o nobre Sena· 
dor'? ·., 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Nilo ccnho direito de 
negá-lo. 

O Sr. Jarbu Pauarlnho (ARENA- PA)- Fui chamado à colação 
pela voz das Minas Gerais. que,Y. Ex•, por seu turno, disse ouvir com pra· 
zer, tanto .quanto nós. t 

O SR, PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Disse c ouvi. 

O Sr. Jarbas Pu .. rlnho (ARENA - PA)- Disse c não estou tendo 
nenhum refolho no meu pensamento; ele é plano. Mas, parece-me, da la ve· 
nia, inteiramente descabida a comparação. O nobre Senador Itamar Franco 
é um Olicial da Reserva do Exército brasileiro. Não sei se na formação de S. 
Ex•, que é, como cu, um artilheiro, houvesse. àquela época, um estudo de de· 
fesa interna. Creio que não. Mas, nobre Senador Paulo Brossard, a guerra 
revolucionária que nós aprendemos, como militares profissionais, não con· 
tcmpla como forma legitima de guerra o terrorismo. Então, comparar os as· 
sassínios feitos, que preferi simbolizar naquele sacrificio brutal do lidcr da 
democracia cristã na Itália, comparar Haroldo Veloso com o que se 
fez, com as mortes que se praticaram aqui parece-me um excesso 
que S. Ex• utilizou. como única forma de tentar empanar o brilho realmente 
existente no projeto, - que vai dar oportunidade a amplas discussões, tere· 
mos bastante oportunidade de discuti-lo - c, ao mesmo tempo, apresenta 
uma critica que seria pertinente c que no caso não é. E intcirarricnte fora de 
propósito comparar a açào de um Haroldo Veloso que, ao contrArio de ma· 
tar, teve seus companheiros mortos, teve mais de um morto pela açào reprcs· 
siva na altura das forças legais que sustentavam o Governo d'o Presidente 
Juscelino. Agora não, como V. Ex• sabe, no nuge da Sucrrilha que tivemos 
cm M/72, o que tivemos foi a prática de crimes utilizados para aterrorizar; 
dai então o nome terrorismo, a tal ponto que o Superior Tribunal Militar, 
que tem merecido, nesta Casa, inclusive de V, Ex•, elogios amplos, mas não 
irrestritos,:considcra-os como crimes comun!li e não como crimes politicas. O 
terrorismo é considerado pelo Superior Tribunal Militar como crime co· 
mum. Ouvi uma palestra do nobre Ministro A,ugUsto Fragoso cm que ele de· 
fendia esto tese com grande veemência, q\lando contestado por um jovem c 
brilhante advogada da Bahia. Era o pedido que'eu fazia a V. Ex• para incor· 
parar ao seu discurso, porque, cm silêncio, pni'~ce'riu que cu houvera concor· 
dado com u critica feita pelo nobre Senador, Itamar Franco. 

' 
O Sr. Marcos 'Freire (M DB- PE)- Ai cstã'uma dúvida, ilustre Senu· 

dor. · 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex• um parte, Sena· 
dor Paulo Brossard? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Creio que o que o nobre 
Senador Itamar Franco pôs cm relevo foi a 'tra.mitaçüo do projeto. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Exutamcntc, Ex• Compurci a 
velocidade; evidentemente, não me fiz entender bem. Creio que o Senador 
J•nbas Passarinho nü.o entendeu meu pensunlento. Comparei a velocidade, 
nUo liz uma compuruçilo entre a anistia ampla e irrestrita do Presidente Jus· 
cclino Kubitschck, Apenus achei c acho que o Congresso Nucionul deveria 
ser convocudo cxtraordinuriamcnte. Ni\o cabe, portnnto, na intcrprctuçào 
do Senador Jurbns Pussurinho, uquilo que cu nü.o disse. 
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O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- PE)- Com prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Apenas, Senador Paulo Brossurd, 
para dizer que as colocações feitas pelo Senador Jarbns Passarinho são passí
veis de questionamento, mas devido ao adiantado da hora- o Sr. Presiden
te estú alertando V. Ex•- não me estenderei. Tão-somente para levantar a 
dúvida de que, se aqueles a!os ditos de terrorismo pudessem ser considerados 
como crimes comuns e não politicas, como jus.tificar que eles tivessem sido 
julgados pela Justiça Militar c não pela Justiça Comum? Enfim, isso dó mar
gem a muita disCussão c reservo-me para uma outra o'portunidnde. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, era meu 
propósito ter sido breve. Realmente, eu desejaVa fazer apenas duas ou três 
observações à margem do brilhante discurso do nobre Senador pelo Parll, 
que aqui é porta-voz da Maioria e do Governo. Mas a grandeza c a atualida
de do tema fizeram com que eu me demorasse mais do que imaginava. Ao 
Senadoi Mtlrcos Freire eu havia dito, de início, que falaria dois ou três minu
tos para dizer duas ou três palavras a'penas. 

Para encerrar, Sr. Presidente, c apenas para não ser desatencioso para 
com o Sr. Senador Jarbas Passarinho, que teve o cuidado de ler um parágra
fo do projeto apresentado pela Oposição, nesta Casa c nu outra, queria ape
nas dizer o seguinte: os redutores daquele projeto preferiram a forma anulíti

. ca que, aliás, não é a minha preferida, mas apenas isto. Houve a preocu
pação, cxatamente, de tornar explícito tudo aquilo que poderia ser dito, no 
meu modo de ver, e segundo, aliás, tese que eu sustentei e numa frase mais 
breve, mais simples, Os redutores, ou a redução que prevaleceu entendeu de 
fazé·lo cm forma analítica. Apenas isto, nada mais do que isto. 

Sr. Presidente, para concluir. Agora, a voz da Nação chegou até o Palá
cio do Planalto. Volto a dizer, não quero formular juízo a respeito do proje
to: queira Deus que seja, realmente, o melhor. Mas o fato, a verdade históri
ca, é que esta bandeira foi conduzida durante muito tempo pela Oposição. E 
se a contribuição dela devesse ser apenas esta, a de preparar o ambiente na
cional, a opinião pública, para que essa lei viesse, bendita Oposição! (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre ·Senador José I.;ins. 

O SR. JOSE LINS (ARENA- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente c Srs. Senadores: 

O Governo do Presidente João Baptista Figueiredo está completando o 
seu 100' dia de atuaçào c o Pafs o seu 166' dia de desativaçào dos atas de ex· 
ceçüo, por força da entrada cm vigor da Emenda Constitucional n' 11. 

Um balanço gerai dos resultados já alcançados até hoje faz aflorar vaio· 
res extraordinariamente positivos em termos de afirmação democrática e de 
confirmaç~o dos propósitos iniciais do Presidente da República, assumidos 
solenemente perante o País, no dia 15 de março deste ano. 

Estão à vista, Sr. Presidente', expostas exaustivamente à consciência da 
Nação, as provas e contraprovas, de que o processo de abertura prossegue, 
dentro de uma lógica seqUência de atitudes e de sensatas opções políticas e 
administrativas. E o que é essencial, essas opções concordam todas elas, sis
tematicamente, com as linhas de açào, manifestadas pelo candidato e ratifi
cadas pelo Chefe da Nuçào, quando de sua investidura. 

Os pessimistas não esperavam isto c os impatrióticos nil.o o desejavam. 
No entanto, aí está! 

Multiplicam-se, de Norte a Sul, os fatos vividos pelo País, decorrentes, 
.sobretudo, do novo clima de liberdade que se instalou. 

Esse novo clima estimulou e fez multiplicar, de imediato, procedimentos 
com os quais a Nação tinha desaprendido a conviver, 

As reivindicações por aumentos salariais, decompondo-se cm movimen
tos grevistas, muitos dos quais de dimensões incomuns, foram atcndidus, rcs· 
peitada e preservada a autonomia dos Estudos, com a participação solidária 
do Governo Federal, apenas para encaminhar, pura conciliar c para uproxi· 
mur as partes ou paru resguardar a lei c a ordem. 

Agindo c reagindo sem perda de autoridade, este Governo jamais re· 
nuiu para atitudes prepotentes, cingindo-se a cumprir tts leis c a aplicá-las, de 
forma purcimoniosa e com indiscutível senso de equilfbrio. 

Absorveu as provocações, Sr. Presidente, embora nilo as ignorusse, e 
vem superando com nuturalidadc, atê pela postura moral, as tensões que se 

l
rcgistrum uo longo du eclosi'lo de novus greves, sem nenhumu formu de com· 
rr.ometim~nto, s_eju. pelu violência injustificável, seju pelu incompreensUo, 
~eJa pelu 1ntoleranc1u. 

* <. ~r, . 

No plano social, acionou o dispositivo parlamentar que o apóia c fez 
votar leis como a do inquilinato, pondo fim h indesculpável e odiosa dcnCm· 
ciu vazia, ainda que enfrentando fortes correntes de opiniões, que haviam 
feito o projeto original repousar, por anos, no Congresso Nacional. 

Conferindo prioridade uo combate à influçilo c uo estímulo à agricultu· 
ra, vem dando curso a uma série de medidas que, cfctivamente, hão de pro· 
duzir resultados consistentemente favoráveis, seja à contenção do custo de 
vid:1, seja à melhoria da renda rural, numa reversão de expectativas de di· 
mensõcs upreciâveis. 

Surpreendido com os índices de crescimento do custo de vida de março, 
recomendou a prcparaçUo de um Pacote Económico, com um elenco crítico 
de providências com que pretende começar a sanear excessos, u conter abu· 
sos c a desaquecer a economia sem, contudo, chegar aos extremos da reccs· 
sào. 

Já em muio, os índices de custo de vida da Fundação Getúlio Vargas 
mostraram que os preços reagiram positivamente, com resultndos animado· 
res, considerado o sentido gr.:tdunlista que constitui o cmhasamento da estru· 
tégia de ação do Governo. 

Na área da Política Agrícola está causando uma verdadeira revolução, 
com u renovação de conceitos e de mC:todos, direcionando seu objetivo, lar· 
samcnte, em favor do sistema de produção rurul, sem esquecer os aspectos li· 
gados aos problemas de escala e, sobretudo, pondo no justo lugar de sua im· 
portância us questões sociais que nele se enraízam. Para isso, modificou a 
sistemática dos seguros e os critérios de financiamento para o sctor agrícola, 
tornando·os mais acessíveis, menos complicados, mais abrungentes, resti· 
tuindo, por via disso, ::1 confiança ao homem do campo que, agora, no mini· 
mo, tem a garantia da justa remuneração de seu trabalho. 

A política de preços mínimos, a eliminação do aval do produtor nas 
promissórias rurais, a ampliuçilo dos fluxos de financiamento para custeio c 
para investimentos, que foram liberados do contingenciamento do orçamen· 
to monetário, silo exemplos dessa transformação. 

Já não há mais limites, também, parn a disponibilidade de crédito para 
culturas que conciliem os objetivos básicos do aumento da produção e da 
oferta de alimentos. Este Governo, Sr. Presidente, não teme olhar de frente os 
problemas. Reconhece as distorções do open market e está cobrando provi· 
déncias efetivas para repor as operações desse mercado, vital à nossa econo
mia, no seu leito verdadeiro, sem os vícios c abusos que o deformam. 

Discute, com profundid01de, o problema da energia, reforçando, como 
medida preliminar, o PROÃLCOOL, que deverá atingir, cm 1895, uma pro
dução, pelo menos, de 10,5 bilhões de litros. 

Abriu, amplamente, a discussão sobre o uso de carvão mineral ou vege· 
tal, do xisto betuminoso e desmistificou o diltlogo sobre ns usinas ntõmicas. 

A Nação, indiscutivelmente, está confiando no Presidente Figueiredo. 
Ele tem sido drástico nas recomendações de contenção dos gastos orça· 

mentúrios, mundundo esterilizar as economias decorrentes dos excessos da 
Receita Federal e cortando no limite do possível os investimentos adiáveis 
das empresas públicas. Limitou os pedidos de empréstimos ao exterior c 
prolongou, convenicrltcmcnte, os prazos de liberação dos scus valores em 
Cruzeiro, de modo a reduzir o impacto da entrada de divisas sobre os meios 
de pagamento e, conseqUentemente, sobre os preços internos. 

Foi sensível aos apelos do Nordeste quando das ameaças de uma nova 
seca, c não se omitiu no socorro às vítimas das enchentes. 

E um Governo de 100 dias que jA tem marcas próprius e definições de 
objetivos, claramente postas perante a Nação. 

No plano social vinculou, politicamente, os objetivos da justiça social 
ao esforço do desenvolvimento econõmico, sugerindo a busca de umu sacie· 
dade solidAria, capaz de trabalhar, conscientemente, pela crradicução da 
pobreza absoluta, por uma melhor distribuição de renda c pela participaçi'lo 
de todos na construção c no uso da riqueza nacional. 

No plano pol!tico, Sr. Presidente, abriu ao Pais novas perspectivas, 
lunçundo sobre os alicerces da Revolução ns bases da renovaçào do pensa· 
.mento nacionul. Seus Lfderes pensam, discutem c agem sem constrangimen
to, caldeando idéias ao mesmo tempo aberta c rcsponsuvelmentc, que silo es· 
catadas puru lustrear as decisões do Governo. 

Devolveu, Sr. Presidente, ao Ministério dn Justiçn as utribuições que lhe 
cabcm, fazendo-o participar e, mais do que isso, fazendo-o incentivar' o pro· 
ccsso político, 

Desse modo, ofereceu ii Nuçi'lo, a oportunidudc que todos esperuv:1m, 
de dialogm, amplamente, sobre a atuulidnde do no~so sistenw partidl1rio c 
sobre 11 oportunidade, ou não, de dnr·lhc curso diverso, com mais coerência 
nas suas vinculações com as correntes de pensamento, c com tut Jidcr:1nças de 
todas as calcgorius sociuis. 
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O Governo do Presidente João Baptista Figueiredo não tem se omitido 
- nem tem se intrometido. 

Não nca aquém, nem vai além das suas atribuições c de sua faixa de 
atuação, nu condução do processo politico. 

Devolveu ao Congresso a plenitude de seu funcionamento, não interfc· 
rindo nos seus problemas internos, c respeitando a sua soberania c indepen
dência. 

O mesmo ocorreu cm relação ao Poder Judiciário. 
Garante e assegura a liberdade de Imprensa. 
Reorganiza a defesa dos direitos humanos. Liquidou com a censura. 

Reexamina as dificuldades c os caminhos da economia no plano externo. 
Reafirma o seu apoio c, sobretudo, a sua esperança na empresa privada na
cional. Abre, para todos os que não se mancharam de sangue, as portas da 
Pátria, com a chave da anistia c, escancara o coração de Brasília à memória 
de Juscelino Kubitschck, seu pai c fundador. 

Acima de tudo inspira confiança. Infunde cm todos a convicção de que 
a abertura é um caminho novo para um futuro melhor, c não um desvio cs· 
cuso para um passado que devemos esquecer, 

Este Governo, Sr. Presidente, já tem presença c espaço próprios, na o pi· 
niào pública nacional c, sem dúvida alguma, amplia as bases da solidarieda
de popular, para as decisões que adota c para os rumos que reafirma. Ratifi· 
ca serem as da democracia as SUBi próprias dirctrizcs. 

Tem adversários, como nli.o pOderia deixar de ter, c paga o :,cu tributo, 
por força das incompreensões geradas pelo chamamento ao diálogo amplo c 
aberto, c pelo seu apelo à participação de todos os segmentos da sociedade, 

Mus tem também amigos, embora já tenha sofrido amargas decepções. 
No entanto, outros amigos surgirão, na medida cm que muitos se conscicnti· 
zem de que não é só a vitória final que importa, mas que, o que verdadeira
mente empolga é, sobretudo, a luta constante, o esforço honesto c solidário c 
a dedicaç-J.o integral c sincera à causa pública. 

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

O SR. JOSt LJNS (ARENA - CE)- Pois nào. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - V. Ex• interpreta, nesta 
hora, nobre Senador José Lins, o pensamento de todos os seus campa· 
nhciros da Maioria nesse julgamento, nesta análise do Governo do eminente 
Presidente João Baptista Figueiredo. V. Ex•, efctivamcnte, c ninguém pode· 
ria interpretar com maior lucidez o nosso pensamento. O seu pronunciamen
to é, sem sombra de dúvida, um preito de justiça a quem, durante esses cem 
dias, tem-se dedicado inteiramente aos serviços da'Nação brasileira, como 
seu Chefe Supremo, atendendo aos legítimos anseios do nosso povo. 

O SR. JOSt LJNS (ARENA - CE) - Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Lomanto Júnior; realmente esta i: a expressão da verdade. 

Se os 100 primeiros dias do Presidente João Baptista Figueiredo consti
tuem, conrormc acredito c todos esperamos, o segmento inicial de um perío
do institucional de Governo; se for mantida essa mesma modulação básica, o 
País, cfctivamentc, vai desaguar no grande estuflrio da democracia, com que 
todos sonhamos. 

Navegamos, Sr. Presidente, sob uma bandeira de paz, tangidos pelos 
ventos da liberdade, cm busca da conquista, passo a passo, do bcm·estar do 
povo brasileiro. 

O Sr. Aderbal Juremo (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JOSt LJNS (ARENA - CE) - Com muito prazer, ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Aderbol Juremo (ARENA - PE)- Quero juntar a minha voz à 
voz do Senador Lomanto Júnior, da Bahia. Pernambuco nilo poderia licar 
silencioso diante do discurso que V. Ex• cstâ fazendo. Quero destacar o posi· 
cionamcnto politico de estadista do Presidente João Figueiredo. Receba V, 
Ex• o meu aplauso por esta iniciativa, porquanto é preciso divulgar para 
todo o Pais que temos à frente da Presidência da República um homem que 
nilo cngunu ninguém, pela sua franqueza, pclu sua lealdade para com a ubcr· 
tura democrática. Ainda hoje Sua Exccl~ncia confirmou isso quando leu 
paru nós admir6.vcl discurso cm que anunciava, pura toda a Nação brasilei
ra, o envio ao Congresso Nacional de Mensagem concedendo anistia u todos 
uquelcs que, por motivos poUticos, estavam cumprindo penus, ou no exrlio. 
Recebu V. Ex•. neste upartc rápido, o testemunho de minhu adrnirução pelus 
palavrus equilibrudas e justus que estú pronunciando nestu tnrde. 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre ScrHH.Jor AJerbal Jurcma. Estu nito é senào u expressão dn vcrdudc 

sobre um homem que, realmente, vem empolgando a NaçUo desde o momen
to em que assumiu o Governo do País. 

A par do júbilo cívico c da alegria com que saúdo a passagem desses 100 
dias, desejo, cm nome da Maioria, solidarizar-me com os homens que con· 
correram e concorrem pura viabilizá-lo política, económica e socialmente. 

Este Governo é fruto de uma revolução de princípios, na qual muitos 
confiaram c na qual alguns nilo acreditaram. Pura esses incrédulos, porém, 
só nos resta a tarefa ingrata de lamentar as suas incompreensões, o seu desa· 
mor pelo Brusii c a sua descrença nu trajctória politica brasileira. 

Contra tudo eles se lançaram, pregando a desunião, negando a honesti· 
d:1de de propósitos do Governo, contestando, conturbando, na busca de um 
caos onde jamais chegaremos. 

E o mais patético de tudo isso, Sr. Presidente, é que todos esses incrédu
los irão se diluir como sombras na luz, em face do grande gesto de convo
cação para o desarmamento dos espíritos, que é um multiplicador de forças 
para construir o nosso ruturo. 

Era o Ctuc eu tinha a dizer, Srs. Scnadore:,, 
Deus abençoe esse gesto. 
Deus ajude o Presidente da República. 
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 

nobre Senador Gastão MUller. 
O SR. GASTÀO MI:JLLER (ARENA- MG.)- Sr. Presidente, Srs. 

Senadores: 
Li com real alegria a notícia que foi divulgada pelos jornais brasilienses 

e brasileiros, referente ao problema de energia hidrclétrica no Brasil. 
O Presidente da ELETROBRÁS, Mauricio Schulman, declarou com 

muita propriedade no Simpósio Nacional sobre Fontes Convencionais c AI-' 
tcrnativas, promovido pela Comissão de Minas c Energia, da Cãmara dos 
Deputados, na qual fuz revelações interessantíssimas quanto ao que se pos· 
sui de concreto, nu que concerne a avaliações c estudos a respeito do potcn· 
cial hidrclétrico brasileiro que é de 209 milhões de kw, fora, naturalmente, o 
que se pode ainda estudar c avaliar, por exemplo, na imensa Amazõnia bra· 
silcira. 

O Plano 95, que será entregue até o fim de agosto ao Sr. Ministro César 
Cais, é o que vai decidir as prioridades, que deverão ser depois concretizadas 
nestes próximos 15 anos. 

Como representante de Mato Grosso, neste Senado, faç~ um apelo, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ao Sr. Presidente da ELETROBRAS, Qr. Mau ri: 
cio Schulman c ao Sr. Senador César Cais, no sentido de colocarem na pri
meira prioridade a construção das usinas hidrclétricas, no rio Araguaia, no 
trecho da Cachoeira Couto Magalhães uté Araguaiana. abaixo de Barra do 
Garça, totalizando mais de um milhão de kilowatcs. Essas usinas cm cadeia, 
sendo a primeira a de Couto Magalhães, produzirá 240 mil kilowatcs c as 
subseqUentes totalizarão, se não me engano, o que já disse, por volta de um 
milhão c duzentos mil kilowates. Essas usinas beneficiarão todo Mato Gros· 
so, praticamente, bem como grande parte de Goiás c atê o Distrito Fçderal. 
Não podem deixar de estar na primeira prioridade do "Plano 95" as referi· 
das usinas. 

A outra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que acho vital para Mato Gros· 
soe especialmente para a região denominada Cuiabânia, i: a do rio Manso a 
montante de Cuiabà, que gcrarâ 100 mil kilowatcs c a represa que será cons~ 
truída terá os outros dois fins vitais para a região citada, isto é, comrolt da.r 
tnchemts e na~egabilidade do rio Cuiabd num trabalho conjugado com o Mi· 
nistério do Interior. . 

Salvo engano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se no Plano 95 constar 
par'a já, ou seja, para esta década o início dessas obras, Mato Grosso não tc
rfl, tenho certeza, nenhum problema energético, acho que nunca, pois sabe
se que as grandes reservas hidrelétricas do Brasil estão na Amazõnia c Mato 
Grosso é um Estado legal c totalmente amazõnico. 

Além dessas duas obras o Governo Estadual, acho eu, com os seus pró
prios recursos poderá iniciar a construção de outras menores usinas hidrclé· 
tricas, nas regiões, onde .seria anticconõrnico estender as linhas de transmis~ 
são. 

Sobre as usinas de Couto M agulhàcs c a represa do rio Manso, esta, que 
trará também o beneficio da irrigação cm vasta área c melhoria do clima du 
intitulada Cuiubüniu, raça algumas considerações que passo a ler. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, 

A Usinu Hidrelétricu de Couto Mugulhilcs, u ser implantudu no rio 
Aruguaiu, em território de Mato Grosso, c du quul nos ocupumos, uinda re
centemente, em discurso prorerido nestu Cusa, cstâ seriamente umeuçada de 
sofrer mais um injustificável utmso no in(cio de sua construçllo, em virtude 

'', 
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de: ter sido retirada, juntamente com outras, do Plano de Prioridades du 
ELETROBRÍ\S, 

Encerrados os trabalhos de elaboração do projeto básico, csperava~sc 
que sua construçilo fosse iniciada cm principias de 1980, como cstuvu plane· 
jado, de modo u poder entrar cm operação cm principias de 1985, resolven· 
do, ussi m, o problema de abastecimento de energia elétrica à região polariza· 
da por Cuiubá até 1990, umu vez que, até 1984, o mercado estará atendido 
com cncrgiu proveniente da UHE de Cachoeira Dourada, ou do Sistema Su· 
deste 11o qual ela está interligada, através de uma linha de 230 kw, já em 
construção, para reforço do sistema de transmissão Cachoeira Dourada
Cuiabú. 

Com a decisão que teria sido tomada, de postergar, para daqui a trés 
anos, o início das obras de Couto Magalhães - o que significa dizer que, 
na melhor dus hipóteses, essa usina só poderá entrar cm operação cm 1987, 
- udotaria a ELETROBRÀS a alternativa de construir uma nova linha de 
transmi.ssào, também de 230 kw, com cerca de 900 km de extensão, que entraria 
cm operação cm janeiro de 1985, a um custo de cerca de 50 milhões de dóla
res, tendo-se como referência os valores de dezembro de 1'978. Dessa forma, 
o suprimento à região continuaria a ser feito com cncr8ia proveniente do Sis· 
tema Sudeste, com inumeráveis prejuízos ao nosso Estado, se não por outros 
motivos que mais adiante enumeraremos, pelo menos pela incõmoda e desa~ 
gradávcl perpetuação de uma injusta situação de dependência, no que tanjc 
uo fornecimento de energia clétrica, sem o qual, obviarhcnte,jamais se pode
rá explorar toda a nossa riqueza potencial c alcançar o desenvolvimento por 
todos almejado. 

Ninguém ignora as sérias dificuldades enfrentadas pelo Governo pura 
combater a inflaçüo c equilibrar a nossa balança de pagamentos. Ninguém 
ignora, t<~mbém, que não se pode esperar milagres, e que somente com es· 
forço e sacrifícios poderemos superar nossos problemas. Mas, esforço e sa· 
cri fícios que devem ser partilhudos por todos, na medida das posses e segun
do as necessidades de cada um. E o que se está a exigir de Mato Grosso é 
mais do que ele pode dar e menos do que necessita receber. 

Com efeito, a construção de uma usina hidrclétrica na região mais dcn· 
samente povoada do Estado, que é aquela polarizada por Cuiubá, encerra 
um dc:scjo que vem de hã muito sendo acalentado pelos mato-grossenses. Os 
estudos a respeito tiveram início cm fins de 1972, sob os auspícios da ELE· 
TROBRAS, que depois transferiu à ELETRONORTE a adminislraçào do 
contrato então vigente, e continuaram por vários anos, até que, cm 1975, foi 
contratadu a elaboração dos projetas básicos c executivo da Usina Couto 
Magalhães, considerado que foi o melhor dentre os vários aproveitamentos 
hidrelêtricos estudados no curso do Alto Araguaia. Mas, embora pronto o 
projeto búsico já cm 1977, o início das obras foi retardado, devido ao corte 
de verbas e aos novos estudós do. mercado energético que então estavam scn~ 
do reuli~dos. Em conseqUência, houve uma reformulação conceituai, e a 
usina que era prevista para aproveitamento parcial da queda existente, pus
sou a ser projetada pura a queda total do rio c com capacidade de geração de 
220 mw instalados. O projeto básico dessa nova usina estã praticamente ter~ 
minado e deverá ser entregue, cm setembro, à ELETRONORTE, com todas 
us especificações técnicas c documentos para a abertura de concorrência 
pública já prontos, de modo u possibilitar o início imediato das obras e, con· 
seqUentcmente, u sua entrada cm operação cm principias de 1985. 

Eis que, quando já se festejava, por antccipaçilo, a realização dessa obra 
de tào vital importância pura o nosso Estado, surge a noticia de que, mais 
umu vel, ela seria postergada pura futuro incerto, ceifando inesperadamente 
ílS mais legitimas e justas esperanças do povo mato-grossense, de ver-se por 
fim liberto das peias que o enredavam c o atavam aos desígnios c conveniên· 
cius de regiões muis desenvolvidas, matando assim, no nascedouro, muitos 
dos pl&~nos de implantação de novas indústrias c de projetas ugropccu6riosjá 
cm elaboração, face à incerteza de se poder contar com uma fonte prôpriu de 
uhastccimcnto de energia cl~trica, que oferecesse segurança c confiubilidudc:. 

E tudo isso, de forma injustific6vcl e injusta, não só para os interesses 
particulures do no~so Estado, mas tumbí:m para a economia c o futuro do 
próprio Puis. E isto porque, a pretexto de falta de verba, rcsolvc:u-sc ado tu r 
unu1 soluçilo que, afinal, ucubur!l sendo mais caru c menos eficiente. 

Como dissemos no início, até 1984 o mercudo energético du regii'lo cm 
tela 1crí1 Cllndiçõcs de ser atendido com energiu cxternu, utn1vés du ljnhu de 
lJK kw existente, c da linhu de 230 kw que deverá estar terminada cm princi· 
pios de 1 QK2, :1mhns partindo da Usina Cachoeiru Dourada, intcrligudu uo 
Shtemu Sudeste-Sul. Considere-se:, porém, desde Jogo, que siio linhus extensbsi
mus, com "'Creu de 900 km, onde as enormes c inccssuntcs pcrdus de encrgiu redu· 
dam cm incalculáveis prc:juilos, tanto puru os usullrios como puru u Nuçào. 

Mas a partir de 1984, caso u Usinu Couto Magalhães nilo seja imc
diut:lmentc iniciadu, u região de Cuiabú irá certamente enfrentar as muis 
sérias diliculdades, no que diz respeito ao abastecimento de cncrgiu clétricu, 
comprometendo consideravelmente o seu progresso. Em verdade, a solução 
aventad:~, de se construir umu terceira linha de transmissão, tumb~m de 
230 kw e com a mesma exagerada extensão pura a sua classe, a p:1r da am· 
pli;u;ào dos prejuízos já citados com as perdas de energiu, oferecerá pouca 
conliubilidadc, já que se põe cm dClvida, desde agora c com j1•stificadas ru· 
1.Õcs, como adiante pretendemos dcmonstrur, a capucidade do Sistema 
Sudeste-sul de ampliar o fornecimento de energia clétrica a Muto Grosso ou 
a quem quer que scju, pois cm 1983, se não surgirem antes problemas outros 
que possam .agravar u situação, estará dcficitúrio. 

Efctivamcntc, estudos recentes das projcções do mercado c dos progru
mas de obras dóis regiões Sudeste c Sul, com o objctivo de verificar se os sal
dos do balanço energético para o pcrfodo 1984/1987 são suficientes e confiá
veis pam o atendimento da região polarizada por Cuiabá, ofereceram algu
mas conclusões interessantes que vale a pena citar. 

A primeira delas diz respeito às projcções feitas pelo Departamento de 
Esiudos de Mercado da ELETROBRÃS, initulado "Brasil - Mercado de 
Energia Elétrica- 1977 /92", para as quais foram adotadas taxas médias de 
crescimento de 8,9%, contrariando não só as taxas médias verificadas nos úl· 
timos 25 anos, c especialmente do último decênio, que foi de 11,3%, como 
demonstrando uma incompreensível descrença no futuro imediato do País. 
De fato, mais razoável c prudente seria a utilização das taxas médias dos últi
mos anos, não só porque nada impede que essa tendência continue, tanto em 
razão dos grandes projetas em desenvolvimento no setor cl~trico, como hui
pu, as usinus nucleares c outras hidrclétricas cm andamento, quanto pela ele· 
vaçào do preço internacional do petróleo, o que resulta na necessidade cada 
ve1. mais premente de substituição do consumo de seus derivados, que já vem 
se re:Jlizando parcialmente c deverá acelerar-se nos próximos anos, o que sig· 
nincíl di1.cr, que haverá mais procura de energia clétrica. Por outro lado, há 
que &~tentar para certas considerações de ordem técnica que desaconselham a 
adoçào de taxas conscrvativ&~s nesse setor, de vez que as decisões de dimcn· 
sionamento das obras a serem realizadas cm determinado periodo, levando
se cm conta os largos prazos de execução dos projetas da espécie, são irre
versíveis e podem levar o Pa!s a uma situação de sérias dificuldades nesse 
campo. 

A população da região focalizada, entre 1970 c 75, cresceu a uma taxa 
média de 8,5% ano, o que constitui um impressionante índice de desenvolvi
mento c de crescimento regional, fazendo prever um acréscimo 01inda maior 
da demanda reprimida. 

A análise do Programa Básico de Obras de Geração traz indicações de 
atr:~'sos previsíveis nu maioria das usinas em construção, c em especial das 
usinas nucleares, onde estes chegam até a 2 anos, se outros problemas técni· 
cos, de fornecimento de equipamentos ou financeiros incidentes, não &~grava
rem ainda mais esses retardamentos. Se tais atrasos se vcrilicarem, como se 
admite, e também houver um atraso de 6 meses cm !taipa, jú em 1983 haverá 
um deficit de energia de cerca de 1.150 mw médios c de 1.210 de ponta, 

Diante do exposto, torna-se evidente que a pretendida suspensão do iní· 
cio das obras de Couto Magalhães deixarA a rcgiào de Cuiabá sem alter· 
nativ&~s, pois será uma das primeiras a sofrer cortes de suprimento, face à 
prioridade que certamente será dada aos grandes centros de curgu das re
giões Sudeste e Sul, economicumcntc mais dinâmicas c cstrutcgicamentc 
mais importantes. 

Por outro l&~do, c com respeito ainda à ultcrnativu da construção de umu 
nova linha de transmissão cm 230 kw, para reforço do fornecimento de cnc:r· 
gia no período 1984/87, dizíamos nós, inicialmente, que ela seriu mais dis
pendiosa c menos eficiente. Em verdade, se considerarmos apenas o seu cus· 
to, que dcvcrú estar na casa dos 50 milhões de dólares, sem considerar u 
construção efou ampliuç;io de subestações, ela serú, indubitavelmente mnis 
haratu do que: a usina, estimada em cercu de 250 milhõc~dcdálurcs. Isto, po
rém, nu hipótc.~c de h:1vc:r sobra de energia nus regiões Sudeste c Sul que pu
desse ser enviada pura u região de Cuiabá, o que só podcrú ocorrer se todus 
us ohras cm andamento nessas regiões forem concluidus nos prazos progr:1· 
mudo.~. Como 1:11 n11o deverá ucontecer, segundo us cvidêncius, neccssúrio se 
tornuriu umpliur ou mesmo construir umu usina nu região Sudest~ cupuz de 
gcrur essa encrgin, c, neste caso. a alternutivu cm questi'lo ficuri:1, como disNe· 
mus, muis curo do l]lle a de se iniciur imediatamente Couto Mugulhàes, 
mesmo ptmjUC, upós o inicio de operuçào destu usinu, o trecho du novu linhu 
entre Couto Magalhtlc!1t e C.1chocim Dourada licuriu ociosu, uma vc1. que 
:1 cm:rgia rura u rcgiào passariuu ser p:erndu c transmitida u purtir de Couto 
Mil~ulhàcs 
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Como se isso niio bastasse, hú que comidcr<&r que, n<& hipótese da falta 
de sobra de energia na rcgiiio Sudeste, no citado período \9H5/H7, as centrais 
termoelétricas muito provavelmente scrilo obrigadas a operar despendendo 
grandes qu:~ntidades de óleo combustível. A cntruda cm operação de Couto 
Mugalhàcs cm 1985, com a sua capacidade hidrelétrica, alé~ do mais, 
rossibilitarú também a substituição do consumo de uproxJmudumcntc 
5Hll.UOU toneladas de óleo combustível, o que rt:presentarú, a preços de hoje, 
economia de divisas da ordem de 50 milhões de dólurcs, ou seja, cx:ltnmcntc 
o cquivu\cntc ao custo du projetada linha Cachoeiru Dourada-Cui:1bá. 

Por outro lado, construir uma nova usina na região Sudeste com essu fi. 
nulid:Jdc: prccfpua de rcforçur o fornc:cim~nto de energia u Muto Gr~sso, 
mesmo que se conseguisse o milagre de construi-la a tempo, o que cqu1va1e 
dizer, do dia para a noite, c a um modesto custo de \,000 dólares o quilovatc 
instalado, uindu assim seria mais que um equivoco, pois constituir·se-iu cm 
verdadeiro atentado U lógica c ao bom senso. E isto porque 250 milhões de 
dólares injctados no Sudeste nenhuma significação maior teria p:~ra a pujan
te cconomiu regional, en(juanto que, pura Mato Grosso, tt:ria uma impor
tflncia realmente grande, especialmente pelo seu efeito multiplicador. 

Complementando, seria oportuno acentuar que a Usinn Couto Ma· 
gulhàcs i: uma das poucas no Brusil e a única em Mato Grosso com con
dições de inicio imediato de suas obr:ts,já que, como ficou dito <Interiormen
te, estão prontos o projeto básico, todas us especificações técnic<Js c todos o~ 
documentos necessários para sc:r posta cm concorrência. Disrcnsar ess:t 
oportunidade, ou mesmo protelar o início de: sua construçl'to, cm beneficio 
de outras obras, por importantes que elas possam ser, i: coisa que nós os ma
to-grossenses não chegamos a compreender e rnenof uindn :1 aceilllr. 

Aliás, o nosso Estado merece até um tratamento especial, diferenciado c 
compcnsutôrio, que se traduzisse cm. substanciais injeções de capital cm su:~ 
economia, de molde a possibilitar o seu crescimcnto dentro do propalado 
princirio tlc desenvolvimento harmonioso do Puis. Assim é que inúmeras 
obr;ts de infra-estrutura de absoluta necessidade, deveriam ser impl:mtada~ 
dentro do muis curto prazo possível. Dentre as muitas da espécie, destacaria· 
mos, por exemplo, a da bamtgern do Rio Manso. Essa barrage.m, de h:1 
muito rcivindic:tda, n~o só contribuirá para o controle das che1as do no 
Cuiahú, que anu:tlmcntc assolam a Capital do Estado e inúmeras outrus ci· 
dadcs ribeirinhas, mns também para criar condições mais favoráveis de nave
gabilidade no Alto Cuiabá, além de possibilitar a irrigação de gr~n~es áre~~ 
agricultáveis. Paralelamente, conforme indicam os estudos p;ellmlnares Ja 
elaborados, a barragem em questão poderia ainda ser aprove1tada para ge· 
ração de energia elétrica, que, conquanto insuficiente para atender à dernan· 
da da região polurizada por Cuiabã, serviria, no entanto, para reforçar o 
abastecimento, aliviando, deste modo, o sistema energético do Estado, que 
poderia, assim, desviar parte da energia disponível para atender a outras ;c· 
giõcs também carentes, inclusive possibilitando a incrementação da eletr~fi
caçào rural. 

Mas, pensamos que nem tudo esteja perdido. As autoridades que, certa
mente premidas pelas circunstâncias, estão sendo forçadas a tomar tão drás
tica decisão, podcrilo ainda, obviamente, acolher não apenas as nossa~, mas 
outras inúmeras ponderações e sugestões que certamente brotarão do Jncon
formismo do Governo c do povo mato-grossense, ferido em seu orgulho, mas 
não entregue à passividade. Há que haver uma solução mais consentânea c 
menos prejudicial pura o nosso Estado. Nilo acreditamos que as mais altas 
autoridades da República, ao conhecerem por inteiro a situação, consintam 
nu perpetração dessa injustiça. . 

E dai o nosso apelo, inicialmente às dignas diretortas da ELE
TROBRi\S c ELETRONORTE, pura que reconsiderem essa decisão que 
tuntos c tão irreparáveis dunas causará ao Estado de Mato Grosso, o que 
certumente poderá ser feito por ocasiilo da revisào do plano de obras da 
ELETROBRi\S, também chamado "Plano 95", de modo a que us obras du 
Usina Hidrelétrica Couto Magalhães tenham o seu esperado e nccessúr~o 
início cm princípios do próximo ano, o que significa dizer, dando à laboriosa 
e dinâmica população da regiilo polarizada por Cuiubá, a segurança de que 
não lhe faltará a energia clétrica de que necessita para continuar u suu mur
cha de progresso, rumo a um Brasil maior. 

Era o que tinha u dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo u palavru ao nobre 
Sem1dor Lourivul Buptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O Rrusil ser{t sede, este uno, do Congresso du Uniilo Postal Univenaul 
(UJlU), reunindo representantes de 160 pulses que decidirilo sobre os princi .. 

pu is tcm;ts relacionados ao desenvolvimento dos Correios cm todo o mundo. 
O :Jcontccirncnto tem especial significado, pois pura ele contribuiu, de forma 
irrctorquivcl, a imensa transforrnaçilo alcançadu pelo Brasil cm matéria de 
Correios e Telégrafos, através da extinção do antigo Departamento dos Cor
reios c Telégrafos c a criação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
O congresso que se realizará cm nosso pais é fruto de uma ~7lib~raçào para .a 
qual contribuiu, sem sombra de dúvida, a imagem de efic1enc1a e moderm
z:tcào alcancada no Exterior pela ECT. 

E unãnirnt: o reconhecimento ao enorme progresso :~lcançado pelo Bm
sil no sctor de correios, de tamanha importância para o processo de desen
volvimento nacional, que sofreria dificuldades consideráveis continuá.sse~os 
no atraso em que estivemos até a c:xtinçilo do antigo DCT. A contrtbUJç.ão 
duda pel:1 ECT para o progresso brasileiro é inestimável, quer no plano ln· 

terno como externo. Sem qualquer exagero, podemos afirmar que a transfor
mação imposta a esse setor, por intermédio da ECT, foi primoro~a, 
colocando-nos em poucos anos entre os países mais bem servidos de correios 
e, creio, o único cm que a Empresa governamental criada para o sc:tor al
cançou, no ano passado, superavit. 

Infelizmente, poucos são os que tém conhecimento do gigantesco es
forço realizado pela ECT no sentido de assegurar ao Brasil, cm tão poucos 
anos, correios eficientes, seguros c modernos. Ao ser criada, a Empresa de· 
p;trou com urna estrutura completamente dissociada do espirita empresarial: 
prédios, equipamentos e instalaçõt:s ultrapassados, sem possibilidade de ma· 
nutcnç~o. reposição c ampliação; técnicas gerenciais inteiramente superadas, 
incluindo fis~:alização excessiva c ineficiente; quadro de servidores supcrdi
mension;Jdo r.: mal distribuído, sem o treinamento c o aperfeiçoamento nc· 
~.:r.:~~.:mo~. gerando gastos que cscup~vam uo controle da Empresa c qu~ atin
!(iam u 90t;f. d<t tlespcsa total; absoluta falta de recursos, tanto pela recc1ta de· 
crcs~:r.:ntc, l.JU<mto pelo completo desajuste tarifário e um bai;..;o nível de pro
cura pelos serviços, cm dccorrénciu do seu mal funcionamento. 

A ECT, ao ser cri;~da, deparou-se com uma situação de verdadeiro·caos, 
cm m:uéria tlc correios c tclégrufos. Foi essa siwuçào catustrófica que levou 
o Governo a extinguir o antigo Departamento dos Correios e Telégrafos, 
criando um;~ empresa pública para a dificil tarefa de dar ao Brasil um serviço 
postul de que tanto já carecia e que lhe seria fundamental para a arrancud:~ 
progressista inieiuda no governo Castello Branco. Feito o diagnóstico da si· 
tuacüo, a ECT passou logo à açilo, adotando medidas pioneiras e dando co
meço a um formidável esforço de construção e organização. 

O relatório da ECT relativo ao ano de 1978 nos dá um bom indicador 
do quanto se fez no setor, numa das mais amplas e bem sucedid:~s transfor
maçõcJoõ operadas no Brasil após o advento da Revolução de 64, para o qu.e 
foi decisiva a continuidade político·administrativa mantida a fim de propt· 
ciar uo Brasil o espetacular período de crescimento e desenvolvimento que 
tanto nos projetou em todo o mundo. • 

Na área postal, as principais diretrizcs da nova polít:ca de serviços, se· 
gundo o relatório a que aludi, foram: tornar a operação racional e produtiva, 
pela introdução de modernas técnicas e procedimentos operacionais; assegu
rar velocidade e regularidade no envio da correspondência; facilitar ao 
usuário o acesso aos serviços postais, estendendo-os a todo o território na
cional· desenvolver os serviços rentâveis, criando um correio industrial que 
suport,assc os encargos do correio social. O êxito estupendo determinou a 
adoção, adiante, de outras medidas: instituição do Código de Endcr~ç~men
to Postal; lançamento do Guia Postal Brasileiro (CEP), medida prehmmar c 
complementar ao projeto de mecanização; implantação da padronização de 
envelopes e papéis para uso nos serviços postais, nos limites de dimensões 
uceitáveis pelos equipamentos. Assumindo um risco calculado, pelo elevado 
custo inicial, mas ga1·antindo a velocidade e a regularidade no transporte de 
correspondência, a ECT implantou, em outubro de 1974, a Rede Postal 
Aérea Noturna, interligando todas as noites, por aviões ujato especiul~ente 
fretados, inicialmente sete capitais. Com um custo inferior ao que se venfica
ria, se utilizada u rede comercial, a RPN, hoje, atinge diretumente a 21 cida
des, assegurando a remessa da correspondência no mesmo dia da pastagem, 
sendo a responsável pela significativu melhoria da qualidade. O éxito foi de 
tu\ natureza que a distribuição da carga postal nacional transportada pelo 
sistema aéreo se concentrou rapidamente nu Rede Noturna. 

A implantação de um sistema exclusivo de transporte nào se verificou 
upcnus nus linhas aéreus. Paralelamente, pura atender às ramificações neces
sórius - e sempre com o objetivo de cobrir todo o território nucionul- fc
rum ampliadas as Linhas de Transporte Rodovillrio Nacionais {LTN), Re
gionuis (LTR) c Auxiliares (LA), o que se traduziu nu grande evolução du 
curgu transportudu. Hoje, o sub.sisternu de transporte de superflcie é compo~
to de 23 linhas tronco nucionais, de 71 linhas tronco regionais e de 5.503 h· 
nhas uuxiliurcs, cortando o Pais em vArias direções. 
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Na distribuiçilo, for:~m desenvolvidos projetas de descentrulizuçilo, com 
:1 criaçf1o de Centros de Distribuição Domiciliária c com a otimizuçilo dos 
percursos dos carteiros. Esse redimensionamento proporcionou melhor utili· 
~<lçi'io dos efetivos de tal forma que, entre l'l73 e 197~. enquanto o trilrcgo 
postal cresceu em 226% o número de entregudorcs se elevou cm apen<Js RR%. 
A evolução d<~ rede de distribuição considerou as caructeristic<~s sócio· 
cconômicas c topográncas de cada região c se fundamentou cm critérios dC 
viabilidade, localizaçilo e dimensionamento. Foram criados, cm JQ78, 16 
Centros de Distribuição Domiciliária - CDD -, sendo o total, ugoru, de 
81. 

Simultaneamente à reestruturação das fases do serviço postal conven
cional, outras importantes modificações foram introduzidas no sentido de 
difundir entre os usuários a imagem da Empresa não só como eficiente força 
de comunicação, mas também como instrumento de markcting, vendendo c 
distribuindo mercadorias, movimentando valores, transportando cncomcn· 
das ou entregando documentos. Em 74, foram lançados o aerograma c as 
mensagens sociais e, cm 1978, o número de acrogramas vendidos foi de 
16.602.793, enquanto a quantidade de mensagens atingiu a 6.369,400, Os Ser· 
viços de \'ales c Reembolsos Postais foram completamente reformulados em 
1975 e 1976, passando a atender de forma satisfatória a remessa de dinheiro e 
a venda de correspondência. 

Para desenvolver um correio industrial c tambêm para combater os chn· 
mudos .. correios-paralelos", que se ~cdicavam exclusivamente a clientes c a 
serviços selccionados, foram fortalecidos o Serviço Especial de Entrega de 
DoCumentos - SEED - c o Serviço de Correspondência Agrupada -
SERCA -, tendo este absorvido, cm 1975, todo o nicrcado nacional. 

Igual ação se desenvolveu na ârca telegráfica, com resultados igualmen
te esplêndidos. Pela maior rapidez c comodidade c pelo menor custo, a ECT 
tem incentivado o uso do serviço de Telegramas Fanados, que jã existe em 67 
localidades, e de Serviço Via Telex, a aceitação dos mesmos sendo excelente, 
reduzindo a entrnda de mensagens atravês das Agências. 

Também na área filatélica grandes resultados foram alcançados, desde a 
melhoria do padrão gráfico de nossos selos ao aumento da média de tiragem 
por emissão, que passará a 5 milhões este ano. Como conseqUência. inúme
ros prémios internacionais já foram conferidos à ECT, a filatelia brasileira 
surgindo promissoramente no panorama internacional. Como resultado do 
aprimoramento da filatelia brasileira, atraindo colccionadorcs de todo o 
mundo, o nosso selo passou a integrar a lista dos produtos exportáveis, além 
de ser um poderoso veiculo de divulgação da arte, cultura c costumes do nos· 
so povo, Ainda cm 1978, a ECT preparou sete exposições filatélicas nacio
nais, três delas cm Brasília. Nesse mesmo ano, foram criados órgãos filatéli~ 
cosem diversas dirctorias regionais, inclusive para dinamizar a programação 
nas escolas, em convénios com as Secretarias de Educação locais, através da 
organização de recursos e da implantação de balcões filatélicos c miniclubcs 
em diversos colégios. 

Sr. Presidente, 
Esse monumental trabalho, que exigiu estudos complexos, aquisição de 

equipamentos os mais modernos, preparo de pessoal, redundou cm resulta· 
dos op.:racionais crescentes como a cxpansilo do faturamcnto; redução de 
despesas: ajustamento de tarifas, dirctrizcs estas, simultâneas c complemen
tares, que convergiram para a formaçilo de uma capacidade pr6pria de invcs· 
tir, através de um serviço progressivamente auto-alimentado. 

Notável, igualmente, a transformação operada no tocante ao pessoal, 
cm que foram traçada::; como necessidades básicas, todas plenamente atingi· 
das: criação e manutenção de uma força de trabalho adequada c produtiva: 
garantia de remuneração nos nfvcis do mercado c permanente perspectiva de 
cYolução; proporcionar segurança pura todos os servidores c para seus de· 
pendentes. A implantação de um Plano de Cargos c Salários realista, con· 
cluldu, em 1975, e u aprovuçllo, em 1977, do sistema de Promoções c Acesso, 
conjugados h introdução de técnicas de recrutamento c sclcçilo, supriu u Em~ 
presa de elementos mais qualificados, reduzindo o custo de treinamento c 
melhorando o desempenho individual. Também foram dinamizados o recru
tamento, a seleçào, u avaliação c o desenvolvimento gcrcncial, c, com o objc· 
tivo de desenvolver a capacidade profissional da mão-de-obra, foi intensifica· 
do o treinamento, aumentada a quantidade de cursos oferecidos c dotadas us 
Diretorius Regionais de 6rgilos de treinamento, tendo sido criados, adicio
nalmente, os centros de treinamento de Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre 
e Buuru, Com o objctivo de formar profissionais de nfvcl superior, com um 
curriculo voltado não só pura os problemas gerais, comuns u todus as cmpre
sus, mas também puru os problcmus cspccincos de umu administruç1l.o pos· 
tul, foi lnaugurudu, em 1978, u Escola Superior de Administração Postui
ESAP -,com capacidade paru 500 ulunos. 

Na úre:1 de !<t:iúdc c hcm-cstur, prossegue a difusUo do sistema de convê
nios, paru rrc:staçào gmtuita de serviços médico-odontológicos a empresa· 
fjos c: dependentes. Independentemente dos contrutos firmados, a Empresa 
tem muntido serviços próprios de assistêncin médico-odontológicu pmtlca· 
mente cm todo o Brasil, no cumprimento cxcmplur de deveres sociais que 
todu empresa tem para com seus empregados. 

Em decorrência de toda cssn transformação, resultados magníncos têm 
sido alcançados, o crescimento de todas as utividadcs se tornando incessante, 
quer nos sc:rviços postais convencionais, quer nos serviços especiais. Nem u 
mudança da administraç-lo central, cm 1974, para Brasnia com a conseqUen· 
te mudança na estrutura de custos ocorrida cm 1975 redundaram cm maus 
resultados financeiros. Em 1976, o crescimento real da despesa retornava aos 
níveis anteriores c nos dois últimos anos registrou-se um fato inédito há mais 
de trinta anos: a receita operacional suplantou a despesa pr6pria, colocando 
o Brasil entre as poucas nações que obtêm resultados positivos na explo
ração dos serviços postais. 

Alguns dados, à solta, espelham os resultados alcançados pela ECT: o 
volume do tráfego postal absoluto passou de 585.565.000, em 1971, paru 
2.667.490.000, cm 1978; o de serviços especiais passou de 1.896.400, no SEED, 
cm 1970, para 163.404.000, em 1978; o volume de objctos do CERCA, 
que em 1970 fora de 45.656, atingiu, em 1978, a 19.753.212. A diferença se 
tornará incomparavelmente mais cspctacular se tomássemos por base a si· 
tuaçào anterior à criação da ECT. 

Senhor Presidente, nilo poderia ter sido maior o êxito alcançado pela 
ECT, de tamanha significação para o Brasil, tão básicos são para qualquer 
país os serviços postais c telegráficos. Diversas vezes tenho aludido, desta tri· 
buna, à magnífica atuaçào da Empresa Brasileira de Correios c Telégrafos, 
salientando a gigantesca obra realizada cm tão poucos anos. E o faço sempre 
com sentimento de patriotismo c, também, de satisfação pessoal por ter um 
ilustre scrgipano, Adwaldo Cardoso Hotto de Barros, desde 1970 nu presi· 
dência da ECf, contribuído de modo tão decisivo para a fonnidãvcl transfor· 
mação imposta no Brasil pela Empresa que dirige com extraordinária capa
cidade e invulgar senso de responsabilidade c patriotismo. Mais uma vez, 
após ler, com a merecida atenção, o relatório da ECT de 1978, tenho a ale· 
gria de congratular.rric, desta tribuna, com o Ministro Haroldo Corrêa de 
Maltas, com o Presidente Adwaldo Cardoso Botto de Burros e demais 
membros da dircçào da ECT pelos novos êxitos alcançados, sempre superan
do as metas traçadas, bem como enaltecer obra tão decisiva para o dcscnvol
vimc:nto brasileiro. 

E, ao concluir, observo que as mudanças feitas, os êxitos alcançados 
não signincam o término de uma luta extremamente difícil, pois deles redun
dam, sempre, a necessidade do estabelecimento de novas dirctrizcs, cada vez 
mais desafiadoras, a fim de que o Brasil possa dispor cada vez de serviços 
postais melhores, mais seguros c modernos. Eis por que o Rclat6rio da ECT 
de 1978 i: encerrado comam capítulo intitulado "As Perspectivas", no qual 
o Presidente da Empresa expõe as novas metas a serem alcançadas no cor
rente ano, reafirmando sua capacidade de previsão, indispensável ao perma· 
ncnte e contínuo aperfeiçoamento dos serviços da ECT, cuja cxpansilo al· 
cança níveis excepcionais a cada ano, fruto da excelência de seus serviços. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra uo nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES (ARENA - BA) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Pretendemos, com este pronunciamento, fazer rápidas abordagens 
sobre diversos temas. Falar sobre o que ocorreu c se programou nestes pri· 
meiros cem dias da udministraçào Figueiredo. De tal modo foram fecundos 
esses cem primeiros dias que a anlllise dos diferentes sctorcs demandaria 
diversos discursos, cada um ocupando-se de transformações verificadas em 
áreas cspecíncas. 

Mui iniciada a administraçUo Figueiredo, viu-se o governo, e 11 nação, a 
bruços com uma situação inusitada para os dias excepcionais que nos trouxe 
u Revolução de 64: a ocorrência de inúmeros movimentos grevistas, que pro· 
lifcravam cm todos os cnntos'·do pais. 

Entre eles, o de maior repcrcusilo e que maiores nprccns~cs ~rll cu usa
do, certamente, foi o dos metalúrgicos da chamada região do ABC, cm Silo 
Paulo. Dcsucostumudos pelas proibições do pussado, muitos espantuvam-sc 
com o fulo e suu extensão, l-louve quem imaginasse que a greve nos levuriu, 
inapcluvelrnente, paru o cuos cconômico e polftico. 

Entrctunto, com pertinácia, eficiência, aútoridudc e disposiçi\o puru o 
dilllogo, o governo soube condut.ir os entendimentos uté u solução ijnul, ucei· 
ta pelus partes- emrregudos c cmprcgudores. A uutoridudc do governo fui 
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mantida, :~lei observada e a democracia deu mais um passo neste seu retorno 
ao Brasil. 

l-lú que se dar realce, neste episódio, à figura do Ministro do Trabalho 
que, c:m nome do governo, conseguiu, sem ferir n autoridade do cargo, con· 
viver com os diferentes interesses cm causa c extrair a solução do bom senso. 

Inúmeras greves seguiram-se à dos metalúrgicos. Quase sempre defen· 
dendo uma remuneração mais justa, um salário condigno. Algumas- feliz· 
mente poucas -com finalidade exclusivamente política. Não tiveram, con· 
tudo, ressonâncias junto aos próprios trabalhadores c, muito menos, propi· 
cinr:am movimentos de solidariedade, buscados com o objctivo de criar difi· 
culdades nesta hora de transição. 

Depois de todos esses anos de controle salarial é justo que o operário 
busque uma melhor remuneraçll.o. Ainda que nilo compense o tempo perdi· 
do, que lhe traga, pelo menos, dias mais fáceis. f! indispensável, portanto, 
que adotcm, ambas as partes, um comportamento equilibrado, O reconheci· 
menta pelo empresário da necessidade de retribuir com remuneração justa, 
compatível, o trabalho e a produção dos seus empregados; e, da parte destes, 
u visão de que não podem pretender levar suas reivindicações acima das pos· 
sihilidades das empresas. 

E interessante observar, Senhor Presidente, que essa intensa atividade, 
esses embates comecain a revelar novas lideranças no seio da classe trabalha· 
doru, enquanto que a luta pelo controle sindical se inicia. 

Neste período de transformações é de se esperar que os operários rnan· 
tenham o espirita lúcido que demonstraram nos últimos acontecimentos c 
nào se deixem levar por lideranças carismúticas que mudam a linha de açào 
segundo ns conveniências do momento. E espantosa a transformação. Às ve· 
zes raia pela iscnsatcz. Por isso hã que se condenar, frontalmente, os apelos 
irresponsáveis à luta armada ou a pregação da luta de classes como meio de 
utingir o poder. Se a insanidade fosse ouvida, o país seria arrastado à luta 
fratricida, condenado ao caos. Não somos a infeliz Nicarágua, nem temos 
um Somoza qualquer a nos governar, Não temos, tampouco, um governo 
elitista c a intervenção das forças armadas brasileiras no processo polltico 
nacional - a História bem o demonstra- só se opera para evitar a elitista 
dominação da maioria pela minoria aventureira e fanática. E essa interferên· 
cia tem sempre prazo certo para esgotar-se. 

Mas, Senhor Presidente, logo no inicio do seu governo, o Presidente Fi
gueiredo determinou duas prioridades a serem rigorosamente obedecidas: o 
combate à innação c o incentivo à agricultura. Como hã muitos anos vimos 
defendendo a necessidade de o Brasil perder o complexo de ser chamado um 
país essencialmente agrícola, para ser efeiivamente agrícola, s6 poderíamos 
nos juntar àqueles que entusiasticamente manifestaram seu apoio a estas di· 
retrizcs governamentais. Mantemo-nos. porém, na expectativa das soluções, 
da execução dos programas anunciados. 

O Nordeste hl1 muito tempo aguarda uma decisão governamental que 
beneficie sua agriculturJ, que deve: sr:r subsidiada e merecer tratamento privi
legiado. Com tantos mnnanciuis e cursos de água é absolutamente nccessârio 
que o Governo dedique um grande esforço ao programa de irrigação da R c· 
giào. Não é possível tolcrar·sc por mais tempo o absurdo de secas periódicas 
n01 Região do São Francisco, r:: triste observar-se, ati: nas vizinhanças dos 
grandes açudes, a terra ressecada e improdutiva por falta de uma progra
mação de seu aproveitamento. 

~ preciso, também, uma eficiente legislação e especialmente, uma ação 
decisiva, concreta, cm defesa do pequeno agricultor, adotando-se uma polfti· 
cu fundiária que o garanta c proteja da avidez dos grandes proprietários. I! 
inconcr:bível que os próprios governos ainda vendam suas terras, sem proce
der antecipadamente a uma investigação de ocupação da propriedade, a nm 
de garantir os direitos dos posseiros, quando as terras estiverem ocupadas. 

Outra medida que se impõe, Senhor Presidente:, é a democratização do 
crédito rurul, que: deve sr:r levuqo com maior facilidade no pequeno agricul· 
to r, São promissoras as dccisõr:s já tomadas pelo Governo c que estão a me· 
recr:r upluusos, Esperamos 11 suu efetivnçào. Devemos ainda lembrar que, 
nos cusos de liberação gradutiva do crédito rural por tempo superior u um 
uno, devem as parcr:las rr:mancscentes ser utunlizudas trimestralmente:, com 
currcçl1o monetária, pura nào onerar os produtores que tiveram de se socor
rer deste tipo de: operação para a pluntaçào de suas propriedades, Nos mol
des atuuis, silo muitos os proprict(lrios que ubandonum seus programas
com smvr:s prr:jufzos - por nilo terem condições nnanceiras de levá-los uo 
fim, dr:vido à dcsv:llorizaçào das prestações tinais. Nilo ignoro que o assunto 
jli prcocupu o Governo, poisjll se fulu nu atualização de empréstimo. Por cn· 
quunto, porém, só nu ctupu que: vui da uprcsentuçUo du proposta nté u suu 
concrctinçi10, quundo o que pretendemos é u :ltuulizuçào cm todo o decor
rer du opcraçi\o. 

Ainda na abord:~gem que fazemos da agricultura, está a merecer grande 
dr:staque o unúncio dr: que o Governo vai financiar tudo que for produzido e 
propiciDr um seguro que cubru os eventuais prejuízos do produtor, A impor· 
tância de tal iniciativa se evcdencia quando consideramos que na base de 
toda a crise do produtor agrícola brasileiro estâ a insegurança. Insegurança 
diante dos fenômenos climáticos, insegurança de mercado, insegurança de 
transporte, insegurança de tudo, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Nesta breve retrospectiva que fazemos dos primeiros 100 dias do Gover

no Figueiredo não poderíamos deixar de nos deter na área polftica, pois aqui 
tem o Governo desenvolvido alentadora atividade. Um cronograma foi esta· 
belccido, dando seguimento a iniciativas que se originaram no Governo Gei· 
sei, c está sendo obedecido critériosamente. 

A anistia ocupa lllgar prioritário h esse cronograma e, sem dCavida algu
ma, constiui·se num passo da maior importãncia. Ao que se diz, serâ bem 
abrangente c atingirá a todos os punidos por delito civil, exceto aqueles que 
cometeram "crimes contra a humanidade" empenhando-se na luta armada c 
utilizand~-se dos processos monstruosos do terror. Neste passo, 
manifestamo-nos favoráveis à anistia dos que combateram cm guerrilhas, em 
luta aberta, mas somos terminantemente contra a extensão do beneficio aos 
terroristas que mataram inocentes pelo fanatismo ideológico ou de que tipo 
seja. 

Este grave problema tem sido conduzido com incgãvel competência pelo 
Ministro Petrônio Portclla, que atende a determinação do Presidente, sensí
vel aos reclamos nacionais. Contudo, dosagem apropriada, ou possível, vem 
sendo perseguida com grande habilidade pelo Ministro. 

Uma vez enviada ao Congresso Nacional, a mensagem do Governo es
tará sujeita a emendas, cabendo à maioria accitá·lllS ou não, considerando o 
critério do aperfeiçoamento - o que não se poderã fazer a priori- c o da 
conveniência. Recusar-se emendas antes de conhecê-las é ignorar a extinção 
dos atas institucionais. O Congresso não pode abrir mão de sua prerrogati· 
va. • 

Outro ponto importante da ação desenvolvida pelo Ministro Petrônio 
Portella são as articulações para a reforma partidária. Inegavelmente a 
maioria parlamentar considera indispensãvcl o surgimento de novos parti· 
dos. O bipartidarismo exauriu-se. 

HA, porém, a preocupação quanto à forma e à oportunidade desta for· 
mulaçào. Fala-se na extinção dos partidos c, embora se diga que não há deci· 
são a respeito, os entendimentos devem estar bem avançados. 

Parece-nos necessário que os novos partidos surjam em decorrência de 
manifestações de correntes de opinião, pois seria lamentâvel perder-se mais 
r:sta oportunidade de se criarem agremiações pollticas que representassem a 
extensão dos sentimentos das bases, Talvez isto não venha a ocorrer em futu· 
ro próximo c voltem a surgir partidos como resultado de situações locais. 

Desta ou daquela maneira é necessário, porém, que surjam novas 
opções para o eleitorado brasileiro. Não podem, os pleitos, continuar trans
formados em plebiscito, 

Outro cnfoquc importante do Governo Figueiredo, Senhor Presidente, 
é a sua política externa, que parece seguir a linha mestra do seu antecessor. 

No particular, penso que o Senado deve buscar uma maior participação 
nos assuntos pertinentes à nossa poUtica externa. 

Fatos da maior importância, e alguns da maior gravidade, vêm ocorren
do com pequeno ou nenhum acompanhamento desta Casa e por via de con
sr:qUência sem qualquer ingcrCncia nossa. 

Creio indispensável um debate sobre a posiçllo brasileira nos aconteci· 
mentos que envolvem a Nicarngua; uma tomada de posição a respeito da ins
talação no Brasil de um escritório da Organização de Libertação da Palesti· 
nu - a OLP; conhecermos as razões que detcnninaram a transferência, ines· 
pcrada c, até certo ponto, incompreensível, de nosso representante cm 
nução amiga, como acaba de ocorrer com o nosso embaixador cm Buenos 
Aires, justamente quando se aproxima a assinatura de acordo há tanto tempo 
buscado pelo Brasil e Argentina. Diz a Imprensa que para aquele importante 
posto teria sido escolhido um embaixador credenciado, menos pelo conheci· 
mr:nto dos problemus que envolvem as nossas relações com a Argentina, do 
que pelas estreitas ligações pessoais qué mantém com o Ministro. E o Senado 
ni\o rode: ignorur as razões que lr:varam o Ministério do Exterior a tomar 
esta ou uquela medida. Pode: compreendê-las e até aplaudi-las, mas não pode 
pr:rmitir que tudo isso se procr:sse com o seu inteiro desconhecimento. Afi· 
ntll, se lhe c01be privutivamcnte aprovar a escolha dos Chefes de Missão di· 
plomúticu de curá ter rcrmuncnte, tornu-se ele co-rcsponsável pela indicaçll.o 
c é justo que conheça us rulõcs das substituições, 

t grituntc u nccessid:~dc de particiruçào mais ativa do Senado na for· 
muhu;ào da polfticlll'.'~tcrna br:t.'iilr:ir:t e r:stu hil que ser buscuda por nossu rc· 
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presentação, muito especialmente pcln Comissão de Relações Exteriores. I! 
um Passo a mais nu direçilo da valorização da atividade parlamentar, ti\ ore
clamada por todos nós. 

Vive o mundo ocidental dias de grandes preocupações c intranqUilidade 
pela grave crise de energia. 

O Brasil tem enfrentado o problema com disposição c seriedade. 
Por determinação governamental buscaram-se os meios de reduzir o 

consumo de gasolina, de óleo Diesel, de óleo combustivcl. Ao mesmo tempo 
determinou-se a alocuç11o de recursos para acentuado incremento na pros
pecção de petróleo por parte da PETROBRÃS, aliada a nov~s contratos 
com firmas nacionais c estrangeiras. Acelerou-se o PROALCOOL c 
buscaram-se fontes alternativas de energia. O aproveitamento do xisto, do 
carvão, do ffictanol c do etanol estão sendo incentivados. 

Em termos de energia, o empresário Tomás Magalhães informa que 
apenas 1.0% do cerra dão central, coberto de cucaliptÇ~, renderia cm metanol o 
equivalente a :! milhões de barris de petróleo por dia. 

O engenheiro Urbano Ernesto Stumpi garante que um canavial de 85 
mil quilômctors quadrados, apenas 1% do tcrrritório nacional, bastaria para 
produzir lO bilhiles de litros de álcool etílico por ano. 

O dobro do atual consumo de gasolina. 
Enquanto isso, deu-se continuidade ao programa da ELETROBRÁS c 

à cxecuçi1o do acordo nuclear Brasil-Alemanha. 
Como se vê, é grande e importante o esforço que o Governo vem fazen

do para vencer a crise energética, esforço que se tem intensilicado c que ne
cessita do apoio c da participação de todos os brasileiros. TranqUiliza-nos a 
certeza de que tal empenho está sendo coordenado por um prolissional ca
paz c competente, que associa às qualidades do técnico a visão larga do polí
tico experimentado e atuante, o nosso colega César Cais. · 

Eis aí, Senhores Senadores, uma abordagem ligeira de alguns aspectos 
imp~rtantcs desses 100 primeiros movimentados c produtivos dias do Go
verno João Figueiredo. 

Nós políticos tivemos esperanças renovadas, embora registremos que 
muito há, ainda, por se fazer, por se conquistar c, neste muito, evidentemen
te, se inclui a nossa aspiraçilo por eleições di retas cm todos os níveis. Elas ha
verão de vir em futuro próximo. Sem atropelos nem demagogia. Em decor
rência de um generalizado sentimento da Nação brasileira. E será a provi
dência mais importante para a valorização da atividade politica. 

Neste passo, Senhor Presidente, permitimo-nos um registro, talvez ino
portuno, mas verdadeiro e procedente: estas conquistas da classe poUtica se
rão alcançadas com o apoio e a participação dos Senadores indiretos, tantas 
vezes apontados como seus adversârios. Temos votado com o nosso partido 
c unidos, Como bancada, vimos agindo dentro da linha que o partido estabe
leceu c propôs. As eleições di retas haverão de vir no bojo de uma proposta 
abrangente, quer dizer, no contexto de reformas, que serão examinadas no 
momento oportuno, a tempo de produzirem efeito nas eleições de 1982. 

E próprio da democracia que a maioria dê ganho de causa a seus pontos 
de vista c não se renda à opinião da minoria só porque esta é aguerrida c con
vencida, honestamente convencida, de que detém a verdade. 

Haveremos de continuar seguindo as regras do jogo democràtico, espe
rando sempre a correspondência da Minoria, que, sendo peça insubstitulvc\ 
da vida democrática tem direitos, c, também, deveres que não podem seres
quecidos. 

Assim fortalecemos o processo poUtico c construiremos a democracia 
que aspiramos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista} - Concedo a palnvra no 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO}- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Trazemos n esta Casa, hoje, três nssuntos das Minas Gerais. 
O primeiro refere-se ao fechamento da "Maternidade c Hospital Tereza 

de Jesus", de Caxambu, importante estância hidromineral do Sul de Minas, 
que, lamentavelmente, se encontra desprovida de assistência médico
hospitalar, tendo a sua populaçilo de recorrer, à maioria das vezes, lls cidu
des de Varginha c Cruz!Jia, distnntcs mais de 100 km. 

Apesar dos esforços c do empenho do "Grupo Espirita 25 de De· 
zcmbro", daquela cidade, que tem desenvolvido trabalho dos mais proll
cuos, c du dedicação de seus médicos, Drs, Júlio Marin Duarte da Costa, 
Jorge Guma Delgado c Franklin de Freitas, carece u mesma de condições 
rnfnimus de atendimento médico-hospitalar ao povo de Caxambu. 

Ao fazermos este registro, chamamos a utenç11o do Exmo. Sr. Ministro 
da Previdência c Assistência Socinl pura a prccaricdude de assistência médicu 

àquele município mineiro, solicitando a Suu Excelência, cxuminnr u viubili· 
dudt de um apoio concreto de seu Ministério à "Matcrnidude c Hospital Te· 
reza de J~:sus" de Caxambu. 

O segundo assunto que focalizamos aqui é com rclução ao funcionu· 
mento da Faculdade de Ciências Agrárias de Alfenas, que jú foi devidamen
te uprovuda pelo Conselho Estadual de Educaçào do nosso Estado, c que se 
encontra agoru no Ministério de Educação c Cultura, esperando parecer do 
Conselho Federal de Educação, c que, de acordo com informações prestadas 
pela direção daquela Faculdade, está sendo retardado demasiadamente. 

Desnecessário dizer da relevância da criação de uma faculdade agrária 
num Estado como o de Minas Gerais, cm que as atividudcs agropecuárias 
desempenham um papel prcpondcruntc na economia. 

Na verdade, carecemos- nilo só Minas, como o Pais- de novas esco
las de agronomia, para formar técnicos c assessores necessários ao dcsc:nvol· 
vimcnto da agricultura c pecuária, capacitando-as adequadamente aos novos 
processos de produção c plancjamcnto. 

Neste sentido, fazemos um apelo ao Exml' Sr. Ministro da Educação c 
Cultura para que providencie a liberação, o mais rápido possível, da conccs· 
são de funcionamento da Faculdade de Ciências Agr6rias dt Alfenas. 

Solicitamos também, aos Exmos, Srs. Ministros da Educ<Jçào c Cultura 
c das Comunicações, providências junto à Federação de Futebol do Estado 
do Rio de Janeiro, à TV-Educativu c ao DENTEL, pura que aquela emis
sora, que gera as imagens dos jogos de futebol reulizados no Estádio do Ma· 
racanã, continue a enviá-las, como vem fazendo há 5 anos, para a TV
Industrial, Canal 10, de Juiz de Fora, tendo cm vista o cancelamento das 
tr<Jnsmissà:cs di retas desses jogos. 

t\ vOlta dessas transmissões é insistentemente reclamada pc:los dcspor· 
tistas dC Juiz de Fora c da Zona da Mata, que tinham no futebol o melhor di· 
vcrtimcnto. para o seu domingo, o que não mais acontece. 

Sensíveis u esses apelos, Vereadores à Câmara Municipal de Juiz de Fo· 
ra, que subscrC:veram requerimento de autoria do Vereador Waldecyr Mar· 
tins neste sentido, c ainda a dircção da TV-Industrial, através de seu Dirctor· 
Presidente, Dr. Geraldo Mendes, solicitaram nossa intervenção junto às au
toridades acima mencionadas. 

Neste propósito, dirigimo-nos aos Senhores Ministros endossando, inte
gralmente, as justas reivindicações do povo juizforano c da Zona da Mata de 
nosso Estado, c 'pedimos a V, Ex•, Sr. Presidente, transcrever nos Anais da 
Casa n Representnçào n' 005/79 da Ciunara Municipal de Juiz de Forn: 

CÃMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA 

Cópia Autênlica da Representado n' 005: Sr. Presidente, Srs. Vereado· 
rcs: Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, que se represente ao Exm~õ~ Sr. Pre· 
si dente da República Federativa do Brasil, General Joi!o Baptista de Oliveira 
Figueiredo, pura que providencie o seguinte: Sob a alegação de que as trans· 
missões diretas dos jogos realizados no Estàdio Mário Filho, têm prejudica
do as rendas do Campeonato patrocinado pela Fcdcrnçi!o de Futebol do Es· 
tado do Rio de Jnnciro, a TV INDUSTRIAL, Canal lO, única estação gera· 
dora, nu cidade de Juiz de Fora, está impedida de receber tais programas es
portivos c que há cerca de cinco unos, se constituem no melhor domingo dos mi
neiros de nossa região. A alegação aventada pcln Federação torna-sé nula 
se considerarmos os seguintes aspectos: 1- A TV INDUSTRIAL- segun· 
do nos inrorma sua dircçilo -jamais autorizou a repetição de sua progra
mação cm cidades do Estado do Rio de Janeiro, e por diversas vezes,jà soli
citou ao órgão fiscalizador DENTEL, providências urgentes para o fecha
mento de repetidoras clandestinas; 2- Ainda que desejassem, os desportis· 
tas do interior estilo impedidos de assistirem "ao vivo" jogos do Marucunl\, 
aos domingos, pois sabemos que por dcterminnçi\o do Conselho Nacional 
do Petróleo, utendcndo a uma crise mundial de combustlvcl, os Postos nilo 
operam naqueles dias; 3 - Finalmente, ainda hoje, os jornais cariocas dão 
destaque ao fato de que o primeiro turno do Campeonato Carioca rendeu 
Cr' li .955.455,00, respondendo n um totnl de 786,805 pagnntes, com médin 
de arrecadação de Cr' 710.121.22, por pnrtida, constituindo com esta média 
um novo recorde brnsileiro, bem superior a qualquer outro Campeonato. 
Por essas razões c por entendermos que Vossa Excelência, sensível nos recla· 
mos populares, huver!t de determinar urgentes providências pura o. retorno 
duquclus transmissões, visto sermos representantes do povo de Juiz de Fora 
e por extensão dos municlpios servidos pela TV INDUSTRIAL, os Vereado· 
rcs que subscrevem 11 presente Representação, respeitosamente, pedem pro· 
vidências, Pal6cio Bnrbosa Lima, 21 de mnrço de 1979. (a) Wuldccyr Appu· 
rccido Martins, José Gcruldo de Oliveiru, Wilson Coury Jubour, Luiz Curlos 
Lnnnu, Fruncisco de Pauln Fonsecu, Fernando Pucheco Purunhos, Hélio Zn· 
nini, Juir do Nuscimcnto, Ruymundo Paulo Hurgrcuves, Luiz Gonzugu de 
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Cumpos Bastos, lgnácio Halfcld, José Alexandre dm Santos, Paulo Eme· 
rich, Júlio César Matta Camargo, lvam de Castro. 

Cópia autêntica. Com aprovação pelo Plenãrio na Rcuni~o de 
21-l-1979 - E/:1 faghetto. 

Cãmura Municipal de Juiz de Fora- Diretor Geral do Legis
lativo - Newton Vlanna de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo u palavra ao 
nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PS)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

A questão energética está se aproximando de um ponto critico. Não s6 
no Brasil, mas cm todo o mundo. Imaginar as conseqUências a curto c médio 
prazo é um exercício sobre o óbvio. Sem energia, alimentando as nccessida· 
dcs básicas, nilo há como sustentar o padrão de vida alcançado. A falta ou 
escassez energética significa o retrocesso, ou na melhor das hipóteses, a cs· 
tagnaçilo. Na realidade estamos cm um mundo em crise e ninguém pode as· 
segurar de que forma vamos supcrA·Ia. Daf, a concepção de ser o problema 
energético considerado, na presente conjuntura, o número um da pauta de 
prioridades. 

Os chefes de Estado, das nações de economia industrial, estão se reunin· 
do para encontrar novos caminhos que os tirem da crise a que estão submeti· 
dos desde 1973, pois até agora nada conseguiram de cfctivamentc positivo. 

Agora Jimmy Carlcr está em Tóquio. Jã esteve na Europa e, por sua vez, 
recebeu cm Washington muitos chefes de governo. Estados Unidos e Japão 
procuram acertar medidas que possibilitem reduzir suas importações de pc· 
tróleo. Havcrla, esta semana, outra reunião, com maior número, incluindo os 
países europeus: Itália, França, Alemanha, Grã Bretanha, c mais o Canadá. 

Quais são as preocupações? Congelar o consumo? Limitar as impor· 
tações? Esta conferência económiCa internacional é tida como a mais impor· 
tantc já realizada. 

Por outro lado, no leste europeu, os governos encontram-se reunidos 
coincidentemente cm Moscou, com a finalidade de debater o problema do 
petróleo. À reunião comparecerão os pafses integrados no COMECON, o 
mercado comum dos países socialistas. 

Quanto ao Brasil, não podemos fugir ou nos isolar dos acontecimentos 
que estão envolvendo todos os pafscs civilizados. Somos, ainda, integrantes 
do Terceiro Mundo. Dependentes das poUticas e decisões das grandes potén· 
cias. A questão do preço do petróleo foge ao nosso alcance. Somente o Mer· 
cada Comum Europeu, os Estados Unidos, o Canadli c o Japão, poderão in· 
fluir. Se eles rcd\Jzirem significativamente as importações c adotarcm medi· 
das de natureza poHtica, certamente, as pressões de mercado sobre os forne· 
cederes diminuirão, e provavelmente as alterações de preços serão menores c 
praticamente mais espaçadamente. 

O nosso problema imediato é o abastecimento de petróleo procedente 
do exterior, pois, cm 25 anos de pesquisas e prospecções, não conseguimos ir 
além de pequena percentagem do consumo nacional, c este valor tende a di· 
minuir, no medida cm que se elevam os níveis de consumo. 

E este aumento do consumo é inexorAvcl. Poderemos frcla-lo por algum 
tempo, mas nho todo o tempo. Todo o esforço governamental e do povo é no 
sentido de melhorar as condições de vida, c esta melhoria condiciona o con .. 
sumo de combustfvcis ou de clctricidadc, ou ambos ao mesmo tempo. 

As importações de petr61cÔ constituem um fato r de intenso agravamcn· 
to de nosso quadro económico. Basta lembrar que cm 1973 estávamos perto 
de alcançar o cquil!brio cambial, com previsões de "supcravits" nos unos se· 
gnil:tes, com a inflação declinando para um patamar de I 5% ao ano. Prova .. 
vr.lmt·nte chegaríamos a 10% ou menos, o mesmo nível alcançado pelas 
nnções industrializadas, quando repentinamente cm outubro daquele ano, 
mudou n regra do jogo. Os pulses membros dn OPEP decidiram impor umn 
nova rolftica de rreços reajustados periodicamente. DeUS$ 1,80, o barril 
pnssou sucessivamente n subir de preço, pnrn alcançar hoje US$ 17, com 
previsões para mais. A cada DUrf\ento oficial da OPEP, de 5, 6, 8%, o Bmsil 
pnssn a despender por nno mais 400, SOO milhões de dólares, 

Em março o preço de referência era deUS$ 14.54 por barril. Isto sem 
os acréscimos de taxas, fretes, etc. O aumento nos preços, nu ocasiao, de 
R,7% rroduziu dispêndios adicionuis de USS 400 milhões. A cx.pcctntivu 
fJUrtl 1979 é de um preço médio deUS$ 17 pur burril, incluindo llcspcsus lll· 
seguro c frete. Isto sisnincuria umu import11ç:lu lia ordem de USS 5,8 bi
lhões. fsto, vnlc dizer. n COI1'l~'"J!TIC!ir.lCOtO Clll torno de 50'!;. do total d:l~· 
nnssns rxportaçõcs, PM::1nk. I'.r('hd·.· d0 que vendemo~ nP e.:o:tl·rior i: r:1r:1 
'oi!'·'' i'C' i··!"'' ): LI! '•'.1: 1 1 :' ~···1 id' ,' .\ 
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As conseqUências são dirctus, imediatas, c podem ser sentidas no aumcn· 
to do custo dos transportes, sempre subindo os preços dos combustíveis c 
dos vcfculos. Sem transportes a custos razoáveis, a economia não prospera. 
Os empresários estão perplexos. A simples redução do fornecimento do 6Jeo 
combustível para as indústrias cm 1 O% deixa a ninguém decidir-se pela subs
tituição por outros combustíveis. 

Os subsídios dados ao bico diesel c ao bico combustível, que cm 1979 ai· 
cunçarilo u Cr$ 27 bilhões, !crllo forçosamente de serem reduzidos c transfc .. 
ridos para outros óleos, de origem vegetal, sobretudo, com forma não infla .. 
cionária de promover a expansão do plantio de oleaginosas, c se necessário, 
financiar vantajosamente os consumidores na instalação de equipamentos 
que permitam utiliwção desses novos combustfvcis. 

Reduzir voluntariamente o consumo é uma utopia. Apelos nesse sentido 
não funcionam, A conscicntização do povo da realidade presente c das 
ameaças futuras, que podem levar à recessão c com ela à crise social, terá de 
ser atravt:s de providências coercitivas, 

Muito bem disse o Ministro César Cais: .. Os brasileiros ainda não se 
conscientizaram do dramático problema de dependência de petróleo c não 
têm levado muito a sério o apelo do Governo para reduzir o consumo, mas 
ou a populalão se conscicntiza dessa situação ou o governo scrti obrigado a 
reduzir compulsoriamente o consumo". 

O dinâmico c eficiente Ministro das Minas e Energia que honra o Go .. 
verno do Presidente Figueiredo, procura evitar que isto aconteça. Eu enten
do que não há outro caminho a seguir. Teremos de apelar P,ara medidas 
compulsórias. 

O povo está cansado destes sucessivos aumentos dos preços de veículos 
c da gasolina. ~ prcfcrfvcl ter menos combustível, mas com preços mais estA· 
veis. Se importar menos petróleo, seja pela sua substituição ou pela redução 
forçada do consumo, teremos condições mais favoráveis para obter sucesso 
na politica antiinflacionária. Por que esperar mais? VamOs mergulhar a fun· 
do nas duas soluções. Vamos mobilizar a nação para um esforço de guerra: 
guerra à importação de petróleo. 

Vamos cobrir o vasto território nacional, onde for possível, com plan· 
taçõcs de oleaginosas, de canaviais c plantações que sejam produtoras "de 
substâncias fermentáveis, para delas extrairmos o ãlcool. Vamos intensificar 
o norcstnmento para termos madeira cm quantidade adequada à produção 
de metanol, c também para o carvão necessário à geração de calor ou vapor 
indispensáveis às indústrias. 

Mas, este esforço só conscicntizarà a população através de tratamento 
de choque. Não vejo outro meio. Qual seria este tratamento? O racionamcn· 
to. 

Os Estados Unidos já o estão adotando. A Europa caminha nesse mes
mo sentido. Por que não aplicarmos, desde jâ, o racionamento? ' 

Repito. Todos prercrem preços estáveis, ou até mcsmc, aumentos sua· 
vcs, pequenos c bastante espaçados, mas com a esperança de vê·los desaparc· 
cercm. O contrário, isto é, aumentos constantes, sem vislumbrar-se uma so
lução no horizonte, é altamente frustrante. O sentimento de frustração con
duz à descrença. No caso, o aumento do custo c a dcterioraçilo das condições 
de vida abalam a credibilidade na administração pública. Por isto, não pode
mos admitir perdurar esta situação por mais tempo. 

O passo relativamente mais fácil é o racionamento rigorosamente apli· 
cada no consumo de combustfvel. As demais medidas complementares que 
necessitam de médio prazo, devem ser perseguidas com extrema tenacidade. 
Sem a implantaçüo das duas soluções, de forma eficaz, sou um pessimista. E 
muita gente pensa como cu. Vamos ter coragem c arregaçar as mangas, para 
introduzir o racionamento de combustíveis, e por algum tempo uma paruli· 
sação no uumcnto de preços, como forma de sensibilizar o consumidor. 

Este é o apelo que raça uo Presidente Figueiredo c ao senhor Ministro 
César Cais, A situação é: de cmcrgt:ncia, c soluções cmcrgcnciais é que devem 
ser adotadas. 

Faca minhas as palavras do editorialista do Jornal de Brusfliu, de hoje, 
"Estamos convencidos de que o governo encontrarA umpla receptividade se 
decidir reduzir drasticamente o consumo interno de derivados de petróleo. A 
Nuçllo estA madura para tal sacriiTcio pois compreende que no caminho cm 
que estamos huvcremos de chegar u impllSsc muito mais definitivo c traumá· 
tico". 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bapt;,t>~) - Concrdn u polnvrn 110 

nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sfl. IIENFiliTO FERREIItA (ARE:'>.-1 - 00) - Sr. Presidente, 
.Sr~. S!'!lddon·~:· 
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responsflvcis pela nossa Politica Econômica, um perfil da situação vivida pc· 
los goianos, us razões das dificuldades que experimentamos nn atunlidade, 
bem como o caminho visualizado c que. corajosamente, o Governo Ary V a· 
ludão se propôs palmilhar, na busca da remoção dos embaraços e atingirmos 
o tão sonhado socrguimento cconôf!1ico de Goiás. 

Na verdudc, Sr. Presidente, somos, como unidade da federação, uma es· 
p~cic de Paradoxo, ao mesmo tempo que fornos cumulados pelas benesses 
mais que vantajosas de termos Brasília cm nosso território que, a bem da 
verdade, valeu de fato como um redescobrimento c intcgrJçào de Goiás ao 
Brasil; caril o exemplos palpáveis, af estão os milhares de quilômetros de ro· 
devias pavimentadas cortando o nosso território, ar está a hidroclétrica de 
Cachoeira Dourada e as centenas de km de redes de transmissão, enfim, 
graças a Brasília fomos como que sacudidos, despertados de quase 2 séculos 
de hibernação e isolnmento. Com a interiorização do nosso Governo Federal 
c sua localização aqui no planalto goiano, o meu estado queimou etapas 
mais que extraordinárias rumo uo desenvolvimento. 

Sahcmos todos, Sr. Presidente, que para tudo neste mundo paga-se um 
determinado preço, o Brasil todo pagou c continua pagando por Brasflia, 
Sem dúvidas, pesando·se os prós e contra, Goiás, como de resto todo o Pais, 
lucrou, c muito, com a interiorização do poder centrnl, contudo, como h os· 
pcdeiros da Capital Federal, fomos de imediato os mais aquinhoados, mas 
cm contrapartida passamos também a ser o estuário de uma onda migratória 
de tal monta que, mesmo sendo bcn~fica sob muitos. aspectos, passou, seja 
pelo volume ou velocidade, a asfixiar e exaurir toda a capacidade de investi· 
menta do Governo Estadual. 

Tanto é verdade, Sr. Presidente, que, atualmente, temos, prnticamente, 
toda a nossa arrecadação comprometida com as chamadas despesas de cus· 
teia, com a agravante de termos os nossos servidores descontentes c claman· 
do por uum~ntos, haja vist&. a recente greve dos professores, os quais, ante a 
expectativa de conforto, melhores salários e elevado padrão de vida existen· 
tes c vividos pelos seus colegas de Brasília. não se conformam, com justa ra· 
zào, de perceberem cerca de 1/3 do QUe recebem os seus colegas do DF. 

Por outro lado, Sr. Presidente, se no passado fomos vitima de uma ocu· 
pação desordenada c predatória por parte dos bandeirantes que buscavnm 
tão-somente as riquezas que afloravam o nosso solo, dado a pobreza dos 
nossos agropecuaristas que sempre tiveram grande parte dos seus resulta· 
dos absorvidos pelos rretes até os centros de consumo, invariavelmente, pra· 
ticaram cm Goiás uma agricultura também predatória, com a utilização das 
terras mais ricas. Esgotadas estas, c não udubando, não impedindo a erosão 
provocada pelas chuvas, passaram a utilizar as terras dos cerrados menos 
produtivas c mais exigentes em termos de adubação, por estas rnzõcs estão 
hoje a carecer de grandes investimentos para a recuperação das ditas terras e 
continuarem a produzir. 

No setor da pecuária de corte, por razões mais que desastradas c que 
silo do conhecimento de todos nós, tivemos uma mais que accntuadn dirrii· 
nuiçào no rebanho bovino, o que demandará alguns nnos para a sua rccupc· 
rução, além de vultosos invelltimcntos, seja na infra-estrutura, como também 
cm matrizes e reprodutores. 

Estamos, pois,· Sr. Presidente, diante de um impasse econômico mais 
que embaraçoso, visto que, de certo tempo a esta parte, a nossa economia, 
ap6s responder satisfatoriamente aos investimentos pCtblicos realizados, 
passou a exigir mais c mais recursos pard atender o nfvel de crescimento que 
vinham os alcançando, c justo serâ reconhecermos era o mesmo avantajado, 
cm termos de Brasil, como um todo, mas, sempre aqu~m. a sempre crescente 
pressão demográfica experimentada por Goills, nos Ctltimos anos. 

A médio e longo prazo, Sr, Presidente, temos cm Goills perspectivas 
mais que alvissarcirns no campo da mineração, especialmente na llrea dos 
não ferrosos, mas para tanto, além da infra-estrutura energ~tica, pela nossa 
posição geogrâfica, deparamos com o problema do transporte cconômico, 
além do indispcnsllvcl capital para a cxploraç~o das jazidas. 

No entanto, Sr. Presidente, o que nos angustia é o fato de termos possi
bilidades hidroclétricas mais que cconõmlw para resolver o problema cncr· 
gético, como tamb~m facilidades de transportes, as mais baratas até aqui co· 
nhecidas, que são os rio~t Araguaia e Tocantins, os quais, com investimentos 
de monta relativamente pcquenn, a preços realmente competitivos, coloca
riam a nossa produçno mineral c agropccullria no Porto de Belém do Estado 
do Pará. 

Não tenho cm mil.os, Sr. Presidente, a monta das nossas importações de 
metais nUa-ferrosos ou mesmo os cúlculos do quanto cconimizurfamos de 
petróleo se cxplorússcmos, urgentemente, u nnvcguçüo dos rios Aruguaiu c 
Tocuntins, mus nilo tenho receios de afirmar que ficaremos muito mui diante 
da história se delongarmos mais tal utilizuçUo 

Somos, Sr. Presidente, cm Goiás, talvez a população mais cosmopolita 
cm termos nacionais, pioneiros e filhos destes, vindo de todos os quadrantes 
da pátria cm busca de um lugar ao sol, ansiosos, angustiados até, por uma 
oportunidade de progredir, de melhorar de situaçil.o, como uma espécie de 
compensacão, as contusões sentimentais sofridas, quando estes goianos ado· 
ti vos, rebentando us pcins da <lfeicão c da amizade para com a sua terra na· 
tal, deixando tudo pura trás, no patriótico objctivo de, vindo pura uma nova 
tema, progredir c fazer um Brasil novo, cm Goiás, para os seus descendentes. 

Fundado neste sentimento, acreditando nu nossa gente c inegavelmente 
con~nndo no patriotismo do Presidente Figueiredo, o Governo do meu Estado, 
cm que pesem os dificuldades financeiras mencionadas, elaborou c jla 
está implantando o denominado .. Projeto Rio Formoso'', uma solução com· 
patívcl com a nossa realidade, aproveitando os recursos existentes, criando 
oportunidades a curto prazo como reclama a nossa economia. 

Projeto este, Sr. Presidente, que demand:arla recursos financeiros imedia· 
tos c de monta considerável, os quais só serão passiveis com o decisivo 
upoio do Governo Federal, mas seja pela vantajosa resposua cconômica J 

curtíssimo prazo, ou p~los beneficias sociais que propiciará à nossa gente o 
Projeto Rio Formoso, com os seus conseqUentes desdobramentOS, -scfá ilàO 
só uma saída para Goiás, mas n grande saída para o Brasil desempenhar o 
seu papel de mitigador da fome que flagela a humanidade, 

Para se ter uma idéia, grosso modo, deste projeto, Sr. Presidente, dcstu· 
co nlguns tópicos, algumas informações constantes do mesmo. 

Vejamos, pois, a apresentação, os objetivos, o Layouz c finalmente os 
índices de produção e de produtividade que obteremos a curto prazo neste 
arrojado e patriótico empreendimento. 

Aqui estão: 

APRESENTAÇÀO 

O Governo do Estado de Goiás pretende criar no município de Formo· 
so do Araguaia condições favoráveis à implantação de uma Cooperativa 
Mista de Produtores Rurais destinada a produzir arroz cm áreas irrigadas, 
industrializar o produto a nível de empacotamento c exercer ntividades 
complementares e correlatas tnis como cultivo de outros gêneros agrícolas 
no período estival, piscicultura, pecuária intensiva, industrialização de pro· 
dutos agrícolas. Pura isso dcscnvolverf1 o "Projeto Rio Formoso'', com úrea 
irrigada de 34.000 ha contidos cm área maior de 65.000 ha, na plan(cic do 
médio Araguaia, para que sirva como modelo de utilização racional das ter· 
ra~ dessa região c sirva de exemplo c experiência a ser imitado pela iniciativa 
privada. A medida que as Arcas forem sendo sistematizadas o Estado as ven· 
derá à "Coopcrativn" para que essa, como empresa privada, passe a gerir a 
produção. 

Os investimentos previstos, incluindo agrovilas, instalações, infrn· 
:strutura de apoio, ascendem a 2,5 bilhões de cruzeiros (100.000.000 de dbla· 
rcs). Os resultados econõmicos do empreendimento permitirão a completa e 
regular amortização desses investimentos, c dos juros correspondentes, no 
prazo de IS anos, c ainda darão créditos suficientes para compensar os eS<o 
forças dos cooperados. Em agricultura mecanizada c irrigada o tamanho 
mini mo da gleba fica dependemo do equipamento a ser utilizado c das con· 
diçõcs fisico-cconómicas da exploração. 

Consoante os estudos realizados é mais rccomcndâvcl o empresa de tra~ 
tores de roda c colhciladciras de grande porte, os quais, a sua vez, definem 
como mbdulo de cxploraç~o económica o de SOO ha de área irrigada, que 
também se presta à caracterização de empresa agricola de porte médio c ofc· 
rccc condições econômico-financeiras para motomccanizaç3o mdividual. 

Os recursos necessârios para implantação desse p61o agrlcola serão 
oriundos: 

- 20% do Tesouro do EsJado de Goiàs; 
- 10% do Banco Nacional da Habitaç~o a serem usados cm obras habi· 

tacionais, eletrificaçüo rural c obras de saneamento btasico; 
- 70% de cmpréslimos de brgnos do Governo Federal c capital próprio 

dos cooperados, 
As vias natur11is para transporte dos produtos s3o a rodovia Belém

Brasllia c o Rio Aroguaia, cuja navegação, já pralicávcl cm 1.400 km, passou 
a ser considerada como obra prioritária do Governo Federal. 

Goiània, mai_o de 1979 

OBIETIVOS DO PROJETO 

A plunicic do médio Araguaiu compreende u llhu do Bananal c tcrrus u 
ela ndjacentcs, nos Estudos de Goifis c Mato Grosso, sujeitas, anualmente, a 
inundações que a recobrem com camada d'ugua de profundidade inferior u 
dois metros, no período entre dezembro e abril. 



Junho de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Sedoll) Quinla·feira :ZH 3109 

Essas inundações periódicas formaram, através dos tempos, uma cama· 
da argilosa, espessa de alguns metros, capeando toda a planície c com con· 
diçõcs de fertilidade natural para suportar pastagens nativas c artificiais c 
permitir prllticas agrfcolas modernas, inclusive com controle da llgua. 

Na estiagem, entretanto, a vazão dos cursos d'água perenes, cxccto o 
Rio Araguaia, é insuficiente b.s necessidades de irrigação de grandes llreas. 
Torna-se obrigatório o armazenamento das ãguas, cm excesso no verão, 
para seu uso no inverno, para que seja cxitosa a agricultura cm grande parte 
da planfcic:. 

O pro}:to do Rio Formoso é uma tentativa de ocupação racional dessa 
ãrca através de empreendimento padrão que possa ser expandido c multipli· 
cado pela iniciativa privada, representando uma solução tfpica de bom apro
veitamento dos recursos naturais c estabelecendo as bases para colaboração 
proveitosa entre Governo e entidades privadas com vistas ao desenvolvimen
to regional. 

O empreendimento consistirfL na implantação de ãrea agrfcola irrigada 
com 34.00 ha úh:is c toda infra-estrutura sócio-económica de apoio, inclusive 
indústrias para melhor aproveitamento dos gêneros agrfcolas obtidos. Ao se
to r agrícola será agregado um sctor pccuãrio visando aproveitar os subpro
dutos gerados. 

Dadas as condições naturais condicionantes à cultura principal, em épo
ca de chuvas, será o arroz irrigado. 

No pcrfodo estival poder-sc-ão estabelecer outras culturas tropicais. 
O Governo de Goiás aluará, de maneira transitória, no projeto, execu

tando as seguintes tarefas: 
- Regularização fundiâria nu área do projeto com desapropriação das 

terras a ele neccssãrias; 
- Execução das obras de adução, rcservação c distribuição de âgua aos 

campos a serem irrigados; 
- Construção das obras públicas que sirvam de infra-estrutura social, 

urbana c económica à população que irá viver na área do projeto; 
-Patrocínio à organização da "Cooperativa" que irâ operar o projeto; 
-Transferência, na forma legal, dos direitos de uso das !arcas bcnencia· 

das à Cooperativa efou a seus associados; 
- Criação de campos de experimentação agrícola permanentes para 

apoio à agricultura c pecuâria, na planície do Araguaia; 
- Controle do padrão dos produtos; 
- Padronização de equipamentos c implementas ngrícolas; 
- Construção de armazéns c silos; 
- Padronização da motomccanização; 
- Fornecimento de insumos, inclusive calcário; 
- Transporte, tratamcntD e armazenamento da produção; 
- Auxílio à industrialização de produtos; 
- Formação de recursos humanos; 
- Assistência social, médica e sanitária: 
- Formação de tecnologia agrfcola e pecuária adequadas; 
- Participará ainda na fase de implantação das obras de controle da á· 

gua c sua distribuição racional às glcbus a serem irrigadas, da construção da 
infra·estrutura sócio-económica necessária c da criação de indústrias de 
transformação locais dos produtos agropccuários obtidos. 

I. LA YOUT GERAL DO PROJETO 

Na organização espacial da àrea de cultivo, deve-se atender as seguintes 
::ondições: 

- Da área global de 35 mil ha, 5.000 ha serão destinados à sistemati· 
zaçào do solo; 

-Os 30 mil h a restantes cfctivamcntc destinados a lavouras serão di vi· 
didos cm 6 suháreas de 5.000 ha cada uma; 

- Cada subárea se constituirá cm 5 módulos de 1.000 x 1.000 m ou 
I 00 h o cadn umu; 

- Cada módulo se divide em 4 submõdulos de 250 • 1.000 m ou 
25 hn; 

Para a organização dos sistemas de irrigação c drenagem na ârca de cul· 
tivo implantar·sc-á: 

- O canal adutor principal que parte do reservatório na divisa sul, 
acompanhando o Rio Formoso c terá 5 comportas de controle de desníveis, 
permitindo altcrnativus de <JduçUo de âgua tanto cm dircçào sul-norte 
quanto cm dircçào inversa; 

-O canal de l!rcnugem principal ucompunhart& a burrugcm do C6rrcgo 
Calumbi; 

- Em sentido tramiVcrsal c u partir do canul adutor de irriguçi\o serão 
construidos os canuis adutorcs sccund!lrios com cspucumcnto de 2 km entre 

' ,.·. 
' " 

si c cada um provido com comporta de controle de vazão para a capacidade 
de 2,5 m'/s; 

-Ainda cm sentido transversal a partir do canal principal de drenagem 
serão implantados esgotos de 2 cm 2 km, atravessando os módulos de 100 
h a de maneira que cada esgoto se situará no meio entre 2 canais secundários 
de irrigação; 

-Cada submõdulo de 25 h a será provido de 2 comportas com diüme· 
tro de 0,6 m C.Jda umu, sendo estas instaladas para irrigação c drenagem res
pectivamente. A comporta para o controle da drenagem se situarà sempre na 
curva de nível inferior do submódulo; 

- Entre os submódulos cm níveis diferentes haverâ "Ovcr-flow-boxs" 
(caixas de controle de descarga para excessos hídricos) com dispositivo de rc
gulagcm capazes de permitir um perfeito controle de níveis de ãgua com boa 
economia no uso da mesma. 

A organização do sistema de tràfego interno na ãrea de cultivo constará 
com os seguintes recursos: 

- Uma estrada de acesso geral cm aterro de 2,00 m de altura com 
pista rolante de 7,5 m de largura; 

-Todos os canais secundários de irrigação terão estradas laterais cm 
ambas as margens, com atcl'ros de 2,00 m de altura c pista rolante de 5,00 m 
de largura; 

- Todos os canais de drenagem terão estradas laterais cm ambas as 
margens com aterros de 1,5 m de altura c pista rolante de 5,00 m de largura; 

-Todos os acessos aos submôdulos (25 h a} assim também como as di
ferenças planialtimétricas entre as estradas laterais seria rampeadas; 

-Todas as pistas rolantes serão compactadas c cncascalhadas para trfl .. 
fogo de até 30 t ou 10 t/ei<o. 

A organização do tràfcgo obedecerá ao esquema seguinte: 

-A colhcdeira com capacidade de depósito para 1,2 t de arroz em cas
ca opera no canteiro submodular cm regime continuo; 

-Cada vez que uma colhcdcira completar o seu dcj]ósito uma granclci
ra com capacidade de 3,6 t acompanhará a primeira que, sem parar, lhe 
transfere a carga, de maneira que cada 5 colhedciras lotam uma granelcira; 

- Cada graneleira lotada (3,6 t) sobe a rampa que liga o submódulo à 
estrada lateral do respectivo canal de drenagem, onde transfere a sua carga 
para a carreta de 22 t, de maneira que cada 6 grancleiras c.ompletam a carga 
de uma carreta; 

- As carretas seguem pelas estradas laterais que acompanham os ca
nais de irrigação e pelo acesso principal levando o produto ao secador, onde 
se iniciará o processo de armazenamento. 

O sistema adutor contará com uma àrca de 210 km1 destinada a receber 
todos os excedentes hídricos, formando um reservatório 'composto de três 
módulos com cotas de nível decrescentes, acompanhando o Córrego Ca
lumbi cm toda a extensão da área de cultivo. O primeiro módulo de 50 km: 
alimentará uma área cultivável de 6 mil hectares no sentido ~ui-norte c parte 
de uma segunda área de plantio de 13 mil hectares. O segundo módulo do !'C· 

servatório com 40 km: alimentará o restante da área de·plantio de 13 mil 
hectares c o terceiro módulo com 120 km1 alimentará mais 3 àrcas de plantio 
de 5.000 hectares cada uma. 

Esse rcSI.!rvatório geral acompanhará, a leste, a cota de nfvel de 200 m de 
altitude c a reserva de água aproveitável terá profundidade média permanen
te de I,OOm. 

Ao sul a represa se interliga por um canal adutor ao canal principal de 
irrigação que acompanha o Rio Formoso e ao norte a mesma termina na La· 
gou Grande do Rio Formoso que lhe é incorporada. 

Um pequeno canal alimentador no sul canalizarA toda vazão da bacia 
hidrográfica do Rio !ta boca a essa represa com aux!lio de uma barragem de 
terra. A fuga de excedentes nilo acumulãvcis na rr.pr:-sa dar-se-ã por cxtrava
samcntos naturais nas cabeceiras du bacia do 1tnboca para o Rio Formoso. 
Desta formu se obterá uma reserva hídrica permanente à razl'lo de cerca de 
0,6 mJ de llgua por m1 de terra· cultivãvcl. Este supcrdimcnsionamento du· 
rnrll apenas até que a ampliação dÜ llrca de cultura u médio c longo prazo au
mente a demanda de água. 

De qualquer maneira u disponibilidade mesmo supcrdimcnsionnda de 
recursos h(dricos pura atender deficits nunca é demais. 

Na direçilo de cada um dos 3 desníveis da ãrcu de rcprcsumcnto c imc· 
diatamente acima da cota de 200 m, scrilo implantadas três agrovilas dimcn· 
sionadas de maneira a receber residências individuais c coletivus pura os 
5.000 empregados fixos que o empreendimento necessita, além de equipa
mentos sociais c cconõmicos, dando u cada ugrovilu um determinado grau 
de autonomia, cm termos de educação, saúde, assistência social, lazer etc, 
Nus'proximidndes de cada URrovila instalur-sc·á um complexo ugroindustriul 
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inicialmente voltado para n produção de arroz cmpucotudo c posteriormente 
ampliado para o processamento industriul de outros produtos, 

Nu sede do município de Formoso do Araguaiu st prevê a implantação 
de uma estrutura geral de apoio com hospital geral, ginlasio, delegacia regia
nu!, praças de esportes c outras obras de maior envergadura. 

· Na lareu sul do projeto, nas imediações de uma juzidu de águu mineral 
com vazão de cerca de 1,00 m1 jseg., serão construídas acomodações para 
funcionários da administração, escritórios, casa de hóspedes e todas as de· 
mais obras necessárias ao projeto. 

2. IMPLANTAÇÀO PROGRESSIVA 

A concepção· geral do /ayoul, estabelece a filosofia de implantação do 
projeto mas nilo poderá, na prática, seguir tão esquematizado, porque isto 
depende de uma série de fatores circunstanciais de ordem topográfica c hi
drográfica, Desta forma decidiu-se implantar o mesmo cm quatro etapas, 
sendo estas: 

-Para o ano agrfcola 79/80 pretende-se regularizar uma b.reu de plan
tio de 6.000 ha c organizar o primeiro módulo da represa de irrigação com 
50 km'; 

- Para o ano agrfcola 81/82, na terceira etapa deverão entrar em ope
ração mais 6.500 ha de terras agricultflveis; 

-Para o ano agrícola 81/82 na tcre<ira etapa deverão entrar cm ope
ração mais 6.500 ha de terras agricultãveis; 

-A quana etapa, que prevê a disciplinação de mais três áreas de 5.000 
ha cada uma e a construção do tere<iro módulo da represa com 120 km', será 
parte de um segundo plano quadrienal caso as circunstâncias não rccomen· 
dem acelerar sua conclusão. 

Para a sistematização do nível de irrigação serão instaladas estações dC 
bombeamento para retirar os excedentes de âgua não admitidos nos canais 
principais de drenagem. Tais estações, tecnicamente padronizadas em con· 
juntos de cerca de 240 HP cada, serão removidas para os limites norte de 
cada nova área de cultura anexada durante as etapas de implantação do pro· 
jeto e devidamente ampliadas com unidades adicionais de maneira a que 
cumprem sua finalidade. Para prevenir uma emergência serão instaladas cn· 
trc o canal principal de irrigação c o Rio Formoso duas bombas adutoras 
com capacidade de 2,00 m, jscg. cada uma para altura manométrica de 
8,00m. 

J. DIQUES DE PROTEÇÀO DAS CULTURAS CONTRA INUN· 
DAÇÕES 

Em toda a extensão da ãrea (40 km) na margem direita.do Córrcgo Ca· 
lumbi existirá um dique de proteçilo para evitar a invasão das ãguas das ter· 
ras altas nos campos de cultura c formar a represa de estocagcm de exceden
tes. 

Outros diques transversais serão construídos separando as diversas cta· 
pas de implantação do projeto e servi'ldO simultaneamente como pistas de 
trãfego. 

Todos os aterros panirão da camada de argila que impermeabiliza o 
solo a uma profundidade de e<rca de 2,00 m. 

4. DIQUE DE PROTEÇÀO DO RESERVAT0RIO 

Terã na quarta e ~ltima etapa instalado o canal que interliga a Lagoa 
Grande ao Rio Formoso e serã dotado com uma Citação e<ntral de bombas 
de drenagem. 

5. CANAL PRINCIPAL DE DRENAGEM 

O canal principal de drenagem atravcssarã o centro da ãrca do projeto 
no sentido sul-norte formando o seu eixo coletor das éguas doa canais sccun· 
dirias. · 

6. CANAL PRINCIPAL DE IRRIGAÇÀO 

O canal contornarA a llrea do projeto pela divisa oeste acompanhando o 
Rio Formoso. No seu infcio, na divisa sul C.!ltc canal receberA uma pequena 
central de bombeamento para emergências de 4,00 m' fseg. 

O canal principal serll dotudo de cinco comportas que permitirão sua 
alimcntaçõo com dgua tanto no sentido norte-sul como sul-norte em regime 
total ou pnrcial, sempre a partir da represa geral ou a purtir do próprio Rio 
Formoso. 

7. ESTAÇ1'lES LOCAIS DE ROMRF.AMENTO 

.\~ 1 '1111' ,·nnil.loi,;•, p•ll-l{lk;-. p1•Jc1n ~.er ue~·~·:.~:~~·~,, .. , p·1r;1 í'.1:,1it:Jr a·. l)p·: 
:''lír:C'~ ~(' l':~n\lln1C<:::tni:-:1Ç~<1 n;l•: ('lt•ha; 1 1 1t~lhHt':i LfU i'l'•ir:\1 r::.n · ).,".(')() 111) 

Como se vê, Sr. Presidente, os estudos de prcviubilidadc foram realiza· 
dos com todas as cautelas indispensáveis n um empreendimento sério c, por 
que não dizi:·lo, quase que decisivo para a economia de Goiás. 

Ressaltei, Sr. Presidente, no início da nossa fula, as dificuldades finan· 
ceiras experimentadas pelo Governo de GeiAs, inobstantc tais c tamanhas di· 
liculdades não impediram a demurragem, o inicio da implantação do Projeto 
Formoso que a esta altura, ou seja, em menos de 45 dias, já conta: 

I) 3.000 h a desmatados c destacados; 
2) 600 mil metros cúbicos de terras mllvimcntadns dos diques de pro

teçào c canais de drenagem e irrigação; 
3) lnfcio das obras de implantação de silos e secadores; 
4) Elaboração do projeto habitacional que compreenderll 720 residên· 

cias c 
5) Criação das cooperativas de produtores que iri\o operar o projeto 

após a sua implantação. 

. E, tudo isto, Sr. Presidente, porque ainda este uno, nos próximos 90 
d1as, estaremos plantando na área prevista como 1 • etapa que será de 6.000 
ha que renderá, segundo o esquematizado, uma produção ria ordem de 31 
mil toneladas, vale dizer, S vezes mais do que vimos obtendo atuulmente nas 
nossas lavouras tradicionais, chegando o projeto, na safra 1982/1983, com a 
implantação da 4• e final etapa, a produzir 90 mil toneladas/ano. 

Em realidade, Sr. Presidente, o Projeto Rio Formoso será, em última 
análise, um projeto-piloto para região, visto tennos no Vale do Araguaia, 
cm idênticas condições de aproveitamento, cerca de 2,5 milhões de ha, c o 
que é mais importante, enquanto cm outras llreas o custo de irri~ação vem 
superando a faixa de CrS 300 mil, os nossos custos serão na ordem de 50 a 60 
mil cruzeiros por ha irrigado: 

Necessário, Sr. Presidente, indispcnsâvel, mesmo, creio, dizer que o 
Projeto Rio Formoso não é um gesto afoito, é inegavelmente um projeto co
rajoso, ousado até, mas fundado em experiências vitoriosas de pioneiros da 
iniciativa privada que ali, praticamente sem ajuda oficial, hã alguns anos 
vêm plantando c colhendo nos níveis previstos no projeto, dando os nossos 
pioneiros ou goianos adotivos, ao Brasil, com os seus esforços e riscos sobre 
o seu mais que suado dinheiro, incstimâvel contribuição que podcrâ, adapta .. 
da às peculiaridades de outros Estados, multiplicar a produção nacional de 
alimentos. 

Resta-me, Sr. Presidente, congratular-me não só com o Governo de 
Goiés pela iniciativa, mas antes c sobretudo com o Presidente Figueiredo 
que, mesmo antes de assumir o Governo da RepCablica, fez com que reasccn
dcssc nos corações dos produtores rurais a quase perdida esperança de me
lhores dias para as suas lutas c ingcntC.!I sacriflcios cm favor do Brasil. 

Concluo, Sr. Presidente, como goiano, de certa forma envaidecido de 
poder anunciar que, cm meu Estado, enquanto o mundo todo tem suas vistas 
e atenções voltadas pora a anunciada falta de gasolina para os automóveis, 
os nossos homens de milos calosas, através das cooperativas, graças ao go
verno estadual, com o apoio do dinllmico Ministro Delfim Netto, vi o encher 
as nossas panelas, vão produzir o alimento, a energia, o combusUvel para o 
homem do Brasil e possivelmente para os 2/3 da humanidade que padecem 
de fome. 

Era o 9uc tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A Pr01idência convoca 
sessão conjunta a realizar-se amanhã, às li horas, no plcnflrio da C4mara 
dos Deputados, destinada ~ votação do Projeto de Lei n• 10, de 1979-CN; 
que diSpõe sobre a contratação de pessoal, pela Fundação Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística - IBGE, para realizar coleta de dados; e à 
apreciaç3o do Projeto de Lei ntt 9, de 1979-CN,. que cria cargos cm comissão 
no Ministério P~blico Federal e dã outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Nada mais havendo a tra
tar, vou encerrar scss3o designando para a cxtraordinâria das 18 horas c 30 
minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discuss3o, cm turno Canico, do Parecer da Comissno de Constltuiçilo e 
:ustiça sobre a Mensagem n• 95, de 1979 (n• 171/79, na origem), de,l5 de 
Junho del979, pela qual o Senhor Pre,idcntc da Rcp~blica submete à dclibe
raçlo do Senado a escolha do Doutor Murcelo Miranda Soares puru exercer 
o cnrgo de Governador do Estado de Muto Grosso do Sul. 

O SR. I'JU~SII>~:~ .. ~ L ,• "'u, .. ,l !!,,1,;;:.Li) •..• ::1 ~u.:~.:noH.!a .. ;;':.:.:lu, 
'/,.•)',.:, ,,. 'u lo'I.'-J•', {,'.'/:rol 'I\ I' 1 ·' I•HIW(U\ ) 
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ATA DA 108' SESSÀO, EM 27 DE JUNHO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9! Legislatura 

- EXTRAORDINARIA -
PRESIDENCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS /8 H (IRAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORE!;: 

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- José Guiomard- Eunice M ichilcs 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gõ~briel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Roc
quc- José Sarncy- Alberto Silva- Bernardino Viana- Hclvfdio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Mauro Bcncvidcs- Agcnor Maria- Di· 
nurtc Mariz- Jcssé Freire- Cunha Lima- Milton Cabral- Adcrbal J U· 

rema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Arnon de Mcllo- LuizCavlllcan· 
te- Tcotônio Vielcla - Gilvan Rocha - Leu rival Baptista- Passos Por
to- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardo~ 
so- João Calmon- Moacyr Dai la- Amaral Peixoto- Hugo Ramos
Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró 
- Tancrcdo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quér
cia - Benedito Ferreira- Lázaro Barboza - Benedito Canelas- Gastão 
MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Salda
nha Derzi - Affonso Camargo - José Richa - Leite Chaves- Evdásio 
Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Du~ 
tra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com· 
parecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sohre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. tv-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinle 

REQUERIMENTO N• 224, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
intentlcio e prévia distribuição de avulsos para o Projelo de Resolução 
nv 35, de 1979, que autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa Agrope· 
cuãria Santa Orsula Ltda., lotes no Distrito Agropecuúrio da Supcrinten· 
dência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para a implantação de 
projetas devidamente aprovados, cm área de I 5.000 hectares, a fim de que fi. 
gure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979. - Tancredo Nc•es. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto a que se refere o roque· 
rimcnto, scrli incluldo na Ordem do Dia da prbxima sessão. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. IV-Secretário. 

São lidos os stgulntts 

REQUERIMENTO N• 225, DE 1979 

Nos termos do disposto no an. · 367 do Regimento Interno, requeiro o 
dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 166/77, de autoria do Se· 
nadar Otto Lchmann, que "Dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda. 
Santa Mônica, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro, antigo propriedade do 
Barão de Ururar, onde Duque de Caxias morou na velhice, c viria a falecer, c 
dfl outras providências", feita a reconstituição do processo, se ncccssâria. 

Sala dos Sessões, 27 de junho de 1979. - Dirceu Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 226, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o 
dcsarquivamcnto do Projclo de Lei do Senado n• 266/77, de autoria do Se· 
nadar Otto Lchmann, que "Altera dispositivos da Lei n• 3.071, de I• dcja· 
nciro de 1916, corrigida pela Lei n• 3.725, de 15 de janeiro de 1919, -Cbdi· 
go Civil Brasileiro- modificada pela Lei n• 4.121, de 27 de agosto de 1962, 
c d6 outras providências", feita a rcconstituiçi\o do processo, se necessll.ria. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979. - Dlrcou Cardoso. 

O SR. PRF.SIDENTE (Luiz Viana)- Os requerimentos lidos scrllo in· 
cluldos cm Ordem do Dia, 

Sobre u mesa, requerimentos de urgência que vila ser lidos pelo Sr. )v. 
SecretArio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 227, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do an. 371, alfnea b, do Regi~:nto, 
para o Oficio n• S/9, de 1979, do Governador do Estado do Ccarà, sohcllan· 
do autorização do Senado Federal a lim de que aquele: Estado possa contra~ 
tnr operação de empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta 
milhões de dólares norte-americanos) para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979.- I.- Jarbos Passarinha, 2-
Jos< Samey, 3 -José Llns, 4- Dirceu Cardoso, 5- Eunice Mlchi/es, 6-
Louriva/ Baptisla, 7- Arnon de Mel/o, 8- Lomanlo Júnior, 9- Helvídio 
Nunes, /0- Benedito Ferreira, I J -Raimundo Parente, 12- Tarso Dutra, 
/3- Milton Cabral, /4- Bernardino Viana, 15- Gabrltf Hmnts, 16 -Ai· 
berto Silva, 17- Henrique de La Rocque, 18- Vicente Vuo/o, 19- Jorge 
Kalumt, 10- Benedito Cone/las, 21- Adtrbal Juremo, 22- Aloys/o Cho· 
vts, 23- Saldanha Der:/, 24- Almlr Pinto, 25- Mtndts Cana/e, 26- Pe· 
dro Pedrus.rian, 27- Moacyr Da/la, 28- Affonso Camargo, 29- João Cal~ 
mon, 30- Jutahy Magalhães, Jl- Lenoir Vargas, 32- Murilo Badaró, 33 
-Passos Porto, 34- Nilo Coelho, 35- Lui: Viana, 36- Dinar/e Mar/:, 37 
- Orestes Quércia, 38 - José Richa. 39 - Tancr~do Neves, JO - Nelson 
Carn~iro, 41- Eve/ásio Vieira, 42- Hugo Ramos, 43- Cunha Lima, 44-
Lâ:aro Barbo:a, 45 - Gastão Müller. 

REQUERIMENTO N• 228, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aUnea "'b", do Regimen
to, para o Oficio n• S/10, de 1979, do Governador do Estado de Minas Gc· 
rais, solicitando autorizaçilo do Senado Federal para que aquele Estado po~~ 
sa contratar operação de empréstimo externo, no valor de setenta c cinco m1~ 
lhõcs de dólares americanos para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1979- I -Jarbas Passarinho: 2 -Jo
sé Samey: 3 -José Llns: 4 - Dirct'U Cardoso: S - Eunlct Mlchlfts: 6 -
Lourival Bopt/Sia: 7- Arnon de Mtllo: 8- Lomanto Júnior: 9- Htlvfdio 
Nunts: lO- Benedito Ferreira: I I-Raimundo Parentt: 12- Tarso Dutra: 
13- Milton Cabral: 14- Bernardino Viana: IS- Gabritl Hermes: 16-
Alberto Silva: 17- Henrlqut4e La Rocque: 18- Vicentt Vuo/o: 19 -Jorge 
Ka/ume: 20 - Benedito Canellas: 21 - Aderbal Jurtma: 22- A/oyslo Cho· 
vts: 23- Saldanha Dml: 24- Afmlr Pinto: 25- Mtnd.s Canaft: 26- Pe
dro Ptdrossian: 27- Moacyr Da/la: 28 -Affonso Camarga: 29-Joiia Cal· 
mon: 30- Jutahy Magalhães: 31 - Ltnalr Vargas: 32- Murlfo Badaró: 33 
- Passos Porto; 34- Nilo Catlho: 35 - Lu/: Viana: 36- {)/narlt Mar/:; 
37- Ortstts Quórclo: 38 -JoséRicha: 39- Toncredo NtvtS: 40- Nrlson 
Camtlro: 41- Evtlds/oVitlra: 42- Hugo Ramos: 43- Cunha Lima: 44-
Lâ:aro Barbo:a: 45 - Gastão Miilltr. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os requerimentos lidos serão 
apreciados apôs a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. tv-SecretArio. 

t /Ido t aprovado o stguintt 

REQUERIMENTO N• 229, DE 1979 

Para os fins do disposto no item III do art. 35 da Constituição, roqueiro 
licença do Senado para ausentar-me dos trabalhos da Casa no pcrlodo de 7 
de julho aS de agosto, a fim de comparecer ao 2' Congresso Internacional de 
auditores e contadores, a realizar-se cm Lima-Peru, c visitar, a convite do 
Governo Alemão, as instalações Nucleares daquele País. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1979. - Gabrlol Hcrmos. 

O SR. PRESIDENTF. (Luiz Viana)- Aprovado o rcqucrimcnlo, fica 
concedidu n licencu. 

A Presidência recebeu o Oficio n• S/15/79, do Governador do Esiado 
de Pernambuco, solicitundo, nos termos do art. 4~, item IV, da Constituição, 
uutorizuçào do Senado Federnl pura que posJu realizar operação de cmprés~ 
timo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares 
nurtc-americanus) para os !ins que especifica. 



3112 Qulnta~-rdrll lH DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL tS<~ào III Junho de 1979 

A matéria s!!rú despachnda ;is Comissões de Finanças e de ConstituiçUo 
e Justiç:l. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussf!o, em turno único, do parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça sobre a Mensagem n• 9S, de 1979 (n' 171/79. na 
origem), de IS de junho de 1979, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Marcelo Miranda Soares para exercer o cargo de Governador do 
Estado de Matro Grosso do Sul. 

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 
em sessão secreta. 

·O Sr. Paulo Brossard (ii:IDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• terá a palavra logo que a 
sessão se torne secreta. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Exatamcntc quero discutir a ma· 
téria antes que a sessão se torne secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas se é sobre a matéria, acho 
que V. Ex• só pode fazê-lo cm sessão secreta. A matéria é do Regimento, que 
será apreciada cm sessão secreta. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Creio que a votação será cm ses· 
são secreta. Agora, uma discussão jurídica, de caráter impessoal, não pode 
ser cm sessão secreta, até porque ... V. Ex• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Permito. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Se for cm sessão secreta, as ra· 
zões que eu apresentar não serão publicadas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Realmente, V. Ex• tem razilo. 
Apenas diria a V. Ex• que o art. 402, na sua letra h, diz: 

... "'o parecer será apreciado pelo Plenário cm sessão secreta;" 

Se V. Ex• quer apreciar o parecer, só poderá fazê-lo cm sessão secreta 
Agora, se V. Ex•, como Líder, deseja falar, naturalmente só me cabe dar a 
palavra a V, Ex•~ mas, com essa ressalva. Não é discussão da matéria. V, Ex• 
falará como Líder, como lhe permite o Regimento. 

O Sr. Poulo Brossard (MDB - RS) - Se posso prestar um esclareci· 
mcnto a V. Ex•, não se trata, propriamente, de discutir o parecer, tanto as· 
sim que o parecer nem conclusivo é. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Como cu nilo conheço o parecer, 
não posso dizer a V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard {MDB - RS)- Por isso é que cu queria dar a in· 
formação a V. Ex•. Vou discutir uma questão jurldica. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• tem a palavra, como 
Líder, para uma comunicação c V, Ex•, naturalmente, tcrâ o direito de usâ· 
la como melhor lhe parecer. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Como Lldcr, pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Lamento, de infcio, que tenha de prender por mais algum tempo os cmi· 
ncntcs membros desta Casa._ ~as entendo que a originalidade da questão, o 
fato de ela não ter precedente me obriga, a mim, Lfdcr da Oposição, a dizer 
duas palavras a respeito do problema de natureza jurldica, criado com a in· 
dicaçào por Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, de um nome 
para ser o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Governador, no· 
meado pelo Presidente da República c por ele dcmisslvcl ad nutum. 

Nilo estou a defender o nome, nem a criticâ-lo. Estou a examinar, ou 
pretendo cuminar, uma questão: 

Invocando o disposto no artigo 49 da Lei Complementar n~' 20, de 19 de 
julho de 1974, combinudo com o urtigo 6•du Lei Complementar n• Jl. de li 
de outubro de 1977, o Presidente da República submete b consideração do 
Senado Federal o nome do Senhor Marcelo Miranda Soares para exercer o 
cargo de Governador do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O artigo 4~', da Lei Complementar n~' 20, de 1974, preceitua que: 
01durantc o prazo estabelecido nu Lei Complementar, nos termos 
do urtigo 3', item 11· ("urtigo 3•. A Lei Complcmcntur disporú 

sobre:: 11 - a extensão c duruçào dos poderes do Governador, no
meado nu forma do artigo 411 desta Lei Complementar"), o Presi· 
dente da República nomeará o Governador do novo Estado, de
pois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidudüo\1 
m;liores de trinta c cinco unos, de reputação ilibada," 

São estes os seus parágrafos: 

§ J9 O Governador nomeado na rorma do capw dc:stc artigo 
será demissível ad nutum: e, em casos de impedimento, o Presidente 
da República designar~lhe-á substituto. 

§ 29 O Governador tomará posse perante o Ministro de Esta
do da Justiça. 

O artigo 6~' da Lei Complementar n9 31, de 1977, prescreve: 

"'Para o período que se encerrará com o do mandato dos Go· 
vernadores dos Estados eleitos a I~' de setembro de 1978, o Presi· 
dente da República nomeará o Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sul; na forma do disposto no artigo 4' da Lei Comple
mentar n• 20, de I• de julho de 1974. 

Parágrafo único. O Governador do Estado de Mato Grosso 
do Sul será nomeado até J I de março de 1978 c tomará posse no dia 
111 de janeiro de 1979, perante o Ministro de Estado da Justicn." 

11 

Estes, os textos invocados pelo Presidente da RcpCablica cm sua Mensa
gem ao Senado Federal, Mensagem n• 171, de IS de junho. Exclusivamente 
estes. 

A norma fundamental é a do artigo 6• da Lei Complementar n• Jl. Ele 
dispõe que a nomeação do Governador se farâ na forma do disposto no arti· 
go 4• da Lei Complementar n' 20. Em que consiste ela: a nomeação recairá 
cm pessoas de reputação ilibada, dentre cidadãos maiores de JS anos, c cuja 
escolha tiver sido aprovada pelo Senado. Esta a forma disposta no artigo 4• 
da Lei Complementar n• 20. Note-se que o artigo 6• da Lei Complementar 
n~' 31, alude apenas e exclusivamente ao disposto no artigo 49; não se prende 
ao artigo c parágrafos. Fica no artigo. Apenas c exclusivamente à forma a ser 
observada quanto à nomeação, constante do artigo 4~'; é que se refere, c os
tensivamente se prende, o artigo 6~' da Lei Complementar n9 31. Tanto as· 
sim que seu parágrafo Canico declara que o nomeado tomarâ posse upcrantc 
o Ministro de Estado da Justiça", cláusula que seria sem sentido se a Mensa
gem alcançasse os parágrafos do artigo 4• da Lei Complementar 21, dado 
que exatamcntc nesse sentido disponha o § 29 do artigo 4~' da Lei Complc~ 
mcntar n9 20. 

De modo que a nomeação do Governador haveria de ser feita na ufor· 
ma do disposto no artigo 4~' da Lei Complementar n~' 20''. para o período 
inicial que, por motivo de óbvia racionalidade, se encerraria com o mandato 
dos Governadores a serem "eleitos" a i"' de setembro de 1978. Ocorre que o 
parágrafo único da artigo 69 circunscreve o alcance do artigo de maneira 
inequfvoca como regra particular c especffica- '*o Governador do Estado 
de Mato Grosso do Sulserll nomeado até J I de março de 197g c tomurll pos· 
se no dia I' de janeiro de 1979, perante o Ministro de Estado da Justiça". 

i\ regra, incisivamente clara, do parágrafo Canico do artigo 6~' da Lei 
Complementar n"' 31, segundo o qual o Governador nomeado '*na forma do 
disposto no artigo 4• da Lei Complementar n• 20" (maior de JS anos, repu
tação ilibada, aprovação pelo Senado), "scrll nomeado até 31 de março de 
197g c tomará posse no dia I• de janeiro de 1979", pretende-se agora, 
recorrendo-se ao preceituado no § I~' do artigo 411 da Lei Complementar 
n"' 20, parâgrafo que a Lei Complementar n\' 31 ignorou, ao ligar-se unica
mente à forma de nomeação dispos'ta 11no artigo 49 da Lei Complementar 
n~' 20", pretende-se agora que o Governador seja nomeado c venha a tomar 
posse. no Cllfgo cm junho ou julho de 1979 ... 

Dir-sc-á que ao aludir à "forma do disposto no artigo 4• da Lei Complc· 
menta r n9 20", a Lei Complementar 31, em seu artigo 611, se referiu ao artigo 
c seus parágrafos c nüo apenas ao artigo e desse m'odo o poder de nomear c 
demitir o Govcrnudor nomeado, previsto no§ J9 do artigo 4~', da Lei Com· 
plcmcntar n~' 20, estaria incorporado pela Lei Complementar 31, 

Não me parece certo este entendimento, mas na sua apreciação não me 
demoro, porque me purcce que af não se encontra o nCaclco da quêstão c cen· 
tro de liUa solução. 

III 

P~rmis.Ja v~nia, cm grave equivoco incide o Chefe do Governo no prc~ 
tender nomear o Governador do Estudo, como se deduz da Mensagem de IS 
de junho. 
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A qucstito nàn sc coloca c não se situa entre ['larflgrufos de Leis Com ['li c· 
mentarcs mas entre o que estas dis['JÕC:Ill c o que dispõe a chamada Consti· 
tuiçi10, que elas complemc:ntariam. 

Perdoe-me: o Sc:nado se cu disser, nesta breve exposição, que, se a lei é 
Comph•melltar, ela há apenas c unicamente de completar ou completar a nor
ma constitucional. Como se aprende nu Escola, a lei complementar completa 
a norma constitucional, que não for auto-cxecutúvel, .re/f execulive. ou não 
bastante cm si, Mas se completa, se a complementa, se a tira do sono cm que 
ju7.Í<I, pura repetir •• sugestiva expressão do velho Coolcy, exatamcnte por 
,não ser auto-executável, não há de contrariá-la, nem poderia fazê·lo, 

Assim, toda questão reside, no meu sentir, cm verificar qual a norma 
aplicável b. espécie c, se mais de uma fosse, qual a que deveria prevalecer em 
havendo antagonismo entre elas. 

IV 

Hll um dado material, um fato histórico e um rato jur(dico, que não 
pode ser ignorado c que, de outro lado, fornece a base incontornável c tran
qUila para a soluçilo do problema, que se torna simp)C!i c transparente. En
tretanto, o Estado de Mato Grosso do Sul se constituiu juridicamente. com a 
promulgação de sua Constituição. Promulgada a Constituição, o Estado fi. 
cou regularmente constitu!do. Depois de criado pela Lei Complementar 31 
de li de outubro de 1977, c nos seus termos praticados os atas condizentes 
com a sua criação, a fase da sua criação c instalação se ultimou com a sua 
Constituição. Hoje, o Estado de Mato Grosso do Sul é um Estado como ou· 
Iro qualquer. ju.ridicamentc igual aos demais, como os demais detentor de 
sua autonomia, portador de sua competi:ncia indcvassávcl por parte de qual
quer entidade. fora dos casos expressamente mencionados no texto da Lei 
Maior. 

Na medida cm que a Lei Complementar contrariar a norma complc· 
mcntada, deixarâ de haver complementação para haver revogação, se a nor· 
ma constitucional pudesse ser revogada pela norma complementar. 

v 
Constituído o Estado, desde que promulgada sua Constituição, sua vida 

passa a ser regida por ela. Nos termos da Carta, como das Constituições an
teriores, o Estado tem o seu Poder Judiciário, o seu Poder Legislativo. o seu 
Poder Executivo. Sobre cada um deles a Constituição. da República, ou seja, 
a Carta outorgada. dispôs o suficiente para marcar-lhes a existência e o 
modo de constituição, A Carta vigente não destoou do modelo tradicional. 

Vagou o cargo de Governador do Estado. cargo provido pelo Governo 
Federal antes da constituição jur(dica do Estado do Mato Grosso do Sul? 

Que diz a lei e qual a lei que diz como se resolve a questão? 

VI 

A Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul reza que: 

"o Governador c o V ice-Governador serão eleitos c terão mandato 
de conformidade com o disposto na Constituição da República", 
parúgrafo único do artigo 52. 

Ela não dispõe, c não inova; ela apenas remete c se reporta à regra da 
Carta Federal. 

Como dispõe a "Constituição da República", rcrerida no parágrafo 
único do art. 52 da Constituição do Estado de Mato Grosso? 1: ver o ar· 
tigo 13, cujo parágrafo segundo, com a redução dada pelo "pacote de 
ubril", i:: deste teor; 

''a eleição do Govcrnudor c do Vicc-Govcrnador do Estado, para 
mandato de quatro anos, flu-sc·á pelo sufrágio de um colégio clei· 
torai, cm sessão pública c mediante votação nominul, obedecidas as 
seguintes normas: ... " 

Assim, há normu constitucional expressu u disciplinar u mutériu, c não 
vejo como se possa pretender aplicar ao caso preceito de Lei Complementar 
que, quando fosse aplicável, pelos seus termos, estaria cm connito aberto 
com u norma constitucional, com a qual é manifesta a incompatibilidade. 
Silo duns regras inconciliáveis. Uma, diz que o Govcrnudor ser6. nomeado 
pelo Presidente d.u República depois de aprovado o nome pelo Senado, c 
pelo Presidente da Rcpúblic:~ poderá ser livremente demitido. A outra, dispõe 
que o Governador serlt eleito por um colégio cleitorul c, obviamente, só scrú 
urastudo do cargo pelos poderes locais cm caso de im{Jfaclu11m1 ou pclu Jus. 
tiçu cm cnso de condenação criminul, Justiçu Estudual ou Justiça Federal, 
conforme o caso. 

Qual das du:as normas, repito, hía de uo caso ter uplicuçi1o ao cuso'! A 
comph·nll'llfm ou a roiJJtimdona/:) A prcvalêndu desta é incontcstúvcl cu se· 

·--------------------------------------------~ 

ricd;.1dc do Scnildo nrto me permite sequer me proponha li dcmon:-.trllr c~ ta 
triviotlidadc. 

Parccc·me evidente que cm havendo norma constitucional expre~s;~, 

como hí1, u questão está automútica c inexoravelmente resolvida. 

VIl 

Atente-se, agor<1, para outro uspccto do problemu. ~ sabido que, entre 
nós, os poderes rederais são os numerados, enquanto que uos Estudos com· 
pctem os residuais. Tudo quanto não for federal ou municipal, por exclusão, 
é estadual. 

E igualmente sabido que os poderes conreridos à União, nomcadumentc 
a ela outorgados, hão de ser exercidos por seus poderes: o executivo, o legis· 
lativo, o judiciário. 

No caso, o executivo pretende exercê· lo. Ora, cm passo algum da Cartu 
de 69 ê outorgado ao Presidente da República o poder de nomear c de demi· 
ti r Governador de Estado. Explicita ou implicitamente inexistc essa compc· 
tência. Aliás, na teoria dos poderes implícitos, é incontroverso que o poder 
implícito supõe um poder expresso que, por si só, não poderia cxercitar·sc, e 
que entre ambos haja uma relação de causalidade c necessidade; i: igualmcn· 
te incontroverso que cm caso algum se admitirá poder implícito contra poder 
expresso, c.IJ&e sentido existe decisão do Supremo Tribunal Federal, de que 
foi r-clato:r;~.;~~uudoso c eminente Ministro Lufs Gallotti (Revista de Direito 
AdffilniSi;~iiVo, v., p.; v. Fclipc Tcna Ramirez, Derccho Constitucional Me· 
•icano, 1963, n• 38, pág. 107). 

Ora, não há poder expresso que autorize o Presidente da Rcp~blica a 
nomear c demitir governadores, seja cm cara ter permanente, seja cm caratcr 
temporário, hipótese cm que a norma deveria figurar entre as "disposições 
transitórias". E h6. norma constitucional expressa no sentido de excluir esse 
poder, ao dispor como deve ser provido o cargo de Governador dos Estados 
- eleições pelo colégio eleitoral. 

Outrossim, é regra assente cm matéria de hermenêutica que deve ser rc· 
pclida a exegese que leva ao absurdo, e ao absurdo leva a interpretação que 
permitisse ao Presidente da República nomear a desnomcar o Governador 
do Mato Grosso do Sul. Com efeito, se prevalecesse a pretensão governa
mental, haveria duas espécies de Estudos - os Estados cujos Governadores 
seriam eleitos pelo colégio eleitoral previsto na "Constituição" c segundo o 
modelo concebido pelo pacote, c cujos Governadores, uma vez eleitos não 
são dcmiss(vcis ad nutum pelo Presidente da República, e o Estado cujo Ga. 
vernador seria nomeado pelo Presidente c por ele demissível. 

Qual a norma constitucional que permite essa dualidade de Estados, Es· 
tados constituídos, Estados no gozo de sua autonomia, Estados dotados das 
suas respectivas Constituições? 

VIII 

A questão não é de natureza meramente acadêmica. Se o Governador 
do Estado do Mato Grosso do Sul pode ser nomeado pelo. Presidente da Rc· 
p~blica c por ele demitido, o carátcr federal de sua autoridade é inegllvel. Se· 
rà uma autoridade federal, que do poder rederal recebe sua designação, per
manecendo no cargo enquanto gozar de confiança do governo rcdcral. Será 
uma autoridade federal exercendo um cargo estadual. Essa situação não é ig· 
norada; cuidur-sc-ia de uma intervenção federal. Mas os casos de intervenção 
federal são os explicita c exaustivamente nomeados no artigo lO, c sua forma 
de cxccuçiio é circunstanciadamente regulada nos artigos 11 c 12 da Carta 
outorgada. Os casos silo taxativos, não pdcm ser ampliados, 

Tratar-se-lu assim de uma nova c imprevista iptcrvcnção federal no Es· 
tudo de Mato Grosso do Sul que estaria sendo eretivuda c o Governador da
quele Estado não passuria de interventor federal. 

O fato, inequivocamente certo, é que o Poder Executivo muto-grossense 
do sul seria exercido por pessoa nomeada pelo Presidente da República, c 
por ele dcmissfvel. Sua im•estldura .urJa federal. e sua permanência no cargo 
dependentt> exclu.fil'amellte do goremo federa/. 

IX 

Quem responde, Sr. Presidente, cm termos de responsabilidade civil, pc· 
los utos danosos praticudos pelo Governador nomeado pelo Presidente da 
República c aprovação do Senado Federal, mantido no cargo enquanto go· 
zar da confiunçu de quem o nomeou? Obviamente, a responsabilidade é da 
União, uma vt:l que, cvidcnteme11te, ao caso não teria uplicuçüo ajurispru~ 
dência rclutiva uo pcrfodo de 1930-34 c 1937-47, :1 que se refere Pontes de 
Mirunda, Comcntl1rios h Constituição, 1970, v. li, p. 268 a 270, nos quais os 
Estados cstuvum juridicamente dcsconstitufdos c nenhum deles dotado de 
Constituiçiw. 
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A responsabilidade não poderia ser seniio da Uniilo. Nesse sentido é u 

jurisprudência; a doutrina é nesse sentido. 
Com efeito, ainda nào caiu no esquecimento a jurisprudência do Supre

mo Tribunal Federal, firmada em memoráveis acórdãos de que foram relato· 
res os Ministros Viveiros de Castro, Edmundo Lins, Cardoso Ribeiro c Sa
riano de Souza (Connito de Jurisdição n9 612, Revista do Supremo Tribunal 
Federal, v. 60, p. 29, Apelação Cfvel n• S.i40, Revista de Direito, v. 83, p. 
126, Pandectas Brasileiras, v. I, p. 22S, v. III, p. 13; Apelação Cfvel n• S. 712, 
Revista de Jurisprudência Brasilciru, v, S, p. 477 a 497), 

lambem a doutrina, nacional c estrangeira, Clóvis Bcvilacqua, J.X. 
Carvalho de Mendonça, Aquiles Bevilacqua, Epitácio Pessoa, Eduardo 
Espínola (Pandectas Brasileiras, v. 7, p. 4S3 a 460), Ernesto Leme, Inter· 
vcnção Federal, 1930, p. 208, Pontes de Miranda, Comentários à Consti
tuição, 1947, v. I, p. 393, id., 1970, v. 11, p. 270; Joaquim V. Gonzlllez, Ma
nuel de la Constitución Argentina, 18• ed., n' 737, p. 744, Salis, Droit Fé:· 
déral Suisse, 1902, v. I, n• 234 a 239, p. 7S2 a 761. 

Outrossim, se o Governador nomeado pelo Presidente da República, e 
só por ele demissível, comete atas que legitimem o processo de responsabili
dade, nada poderá fazer o Estado, porque, em verdade, não se trata de auto
ridade estadual, pois a investidura dela é f~dera/ e exclusivamente federal. 

Vale para o caso, sem ressalva, a orientação firmada pelo Supremo Tri· 
bunal Federal em acórdão de 7 de julho de 1917, do qual foi relator o Minis
tro Sebastião de Lacerda, cm caso originário do Mato Grosso, sendo inter
ventor Camilo Soares de Moura Souza Filho (Revista de Direito, v. 49. p. 
273, Revista do Supremo Tribunal Federal, v, 16, p. 20}; embora se trare de 
decisão solitária, a doutrina se tem pronunciado no mesmo sentido e lhe lou
vado o acerto, Ernesto Leme, op. cit., p. 209, Pontes de Miranda, Comen
tários, 1947, v. I, p. 393; 1970, v.ll, p.263, Paulo Brossard, O lmpeachment, 
196S, n• 132, p. IS7 c nota 427. 

Em conclusão, 
I. ralece competência ao Presidente da República para nomear a desno

mear governador de Estado; nenhuma cláusula constitucional lhe outorga 
esse poder, direta ou indiretamcnte, explícita ou implicitamente; 

2. o provimento do cargo de governador de Mato Grosso do Sul, após 
a promulgação da Constituição daquele Estado, fato ocorrido no dia 13 do 
corrente mês de junho, há de fazer-se nos termos do que dispõe o urtiga 13 § 
2~ da Carta Outorgada, com a redução que lhe deu o paco1e de abril, pelo seu 
autor denominado de .. Emenda Constitucional n9 8"; 

3. nenhuma cláusula constitucional confere ao Senado poder para 
aprovar ato que cláusula alguma autoriza seja praticado pelo Presidente da 
República, a nomeação de governador de Estado. 

Estas as razões, de ordem exclusivamente jurídicas, Sr. Presidente, que 
me levaram, no seio da Comissão de Constituição c Justiça, apreciando a 
matéria, a deixar de me manifestar sobre o nome indicado. a abster-me da 
apreciação, por entender, como entendo, que não pode ser nomeado pelo 
Presidente da República c ao Senado não compete apreciar nome que o Pre
sidente não pode nomear. 

V c V. Ex• qué não excluo a possibilidade de o Senado apreciar nomes 
que pela lei o Presidente deva nomear, mas coloco a questão ncstcr termos: 
clâusula constitucional alguma confere, ao Senado o poder de apreciar um 
nome que nenhuma cláusula constitucional autoriza a nomeação c a demis
são pelo Presidente da República, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmos.) 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)-Sr. Presidente, peço o palavra 
como Líder. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Aloysio Chaves, pela Liderança da Maioria. 

O SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA. Pela Liderança, pronun
cia o seguinte discurso,) -Sr, Presidente c Srs. Senadores: 

A matéria que acabou de ser abordada no erudito c brilhante voto do 
eminente Udcr da Oposição Senador Paulo Brossard, foi hoje cxaustivamen· 
te examinada em sessão secreta da Comissão de Constituição c Justiça do Se· 
nado, 

Vou dispensar-me, Sr. Presidente, de reproduzir aqui as observações fci· 
tas, não escritas, no decurso daquela reunião, tentando refutar o ponto de 
vista que foi sustentado pelo nobre Uder du Minoria. 

Em s(ntesc, a questão é esta: pela Lei Complementar n' 20, urt. 49, fi. 
cou estabelecido que a lei complementar que dispusesse sobre a criação de 
novo Estado estabeleceria também (art. 3•, n• 11 da Lei Complementar 
n' 20) a extensilo c a duração dos poderes do Governador. 

Ora, a Lei Complementar n9 31, de 31 de novembro de 1977, que cria o 
Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências, dispõe, no art. 69, 
que o Governador scrú nomeado para o período que se enccrrarll com o 
mandato dos Governadores dos Estados eleitos a J9 de setembro de 1978, ou 
seja, a IS de março de 1982. 

Também tivemos oportunidade de destacar que essa Lei Complementar 
vem disciplinar, exatumcnte, o que está disposto no art. Jv da Constituição, 
quando estabelece que a criação de Estados c Territórios dcpcnder6. de Lei 
Complementar. A Lei Complementar estabeleceu, cm se tratando do caso de 
Estado de Mato Grosso, que, para o período, a nomeação seria livremente 
feita pelo Senhor Presidente da República, sendo, nesse perfodo, demissrvcl 
ad nutum o Governador do Estudo, 

Nu exegese constitucional, a que se ateve o eminente Líder da Minoria, 
tivemos, também, oportunidade de aduzir alguns argumentos, nu órbita do 
Direito Constitucional, para mostrar que, além dos critérios tradicionnlmen· 
te conhecidos, alguns dos quais foram aventados no voto de S. Ex•, um deles, 
com sede na melhor doutrina nacional c estrangeira, é que manda considerar 
também o critério histórico, para a interpretação rigorosa, principalmente de 
lei de natureza constitucional. 

Ora, Sr. Presidente, o precedente está perfeitamente estabelecido, por
que a Lei n9 20, que dispôs sobre a criação de Estados e Territórios, no que 
concerne ao Estado atual do Rio de Janeiro, depois de assegurar a faculdade 
ao Presidente da República de nomeação, dispôs, no art. 10: 

"Para os primeiros quatro anos de existência do Novo Estudo, 
o Presidente da República nomcar-lhe·á o Governador, atendidas 
as condições do art. 4v desta Lei Complementar." 

E o art. 49 assegura ao Presidente da República o direito de nomear, de· 
pois de aprovada a escolha pelo Senado, o Governador do novo Estado que 
é, nesse período, demissível ad nutum. '' 

Mas não quero trazer ao Senado razões que possam refletir u inter· 
venção pessoal, um ponto de vista do Senador que fala, neste momento, pela 
Maioria, porque, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ainda hoje foi suscitado, 
no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, pelo nobre Se~dor Hugo 
Ramos, uma questão que não me pareceu irrelevante, qual seja a de saber-se 
se a Comissão de Constituição c Justiça devia, inclusive, descer ao mérito 
dessa matéria, examinar o problema sob o cnfoquc feito pelo eminente Lfder 
dn Minoria, porque ao Senado compete, cm recebendo a Mensagem do Se
nhor Presidente da República, verificar se o candidato, pelo seu curriculunr 
vitat, tem as qualificações necessárias para receber essa alta investidura. 

Direito legítimo para impugnar o ato do Presidente c por via judiciãria 
seria da Assembléia Legislativa do Estado de Moto Grosso do Sul. As· 
sembléia que, no uso desse direito inquestionável, como parte legftima, im· 
pctrou mandado de segurança ao venerando Supremo Tribunal Federal. O 
eminente Juiz Relator denegou a liminar da segurança c, ainda inconforma
da, a Assembléia interpôs agravo regimental ao Plcnflrio do Supremo Tribu· 
nal, argUindo, exatamentc, os fatos que constam do voto do eminente Lfdcr 
da Minoria, inclusive quanto ao fato da lei complementar dispor, c sendo ela 
uma lei integrativa da Constituição, a respeito de norma para a investidura 
do Governador do Estado de Mato Grosso no primeiro perlodo. 

Tenho às milos esse recurso c as razões silo, cm grande parte, algumas 
das que foram desenvolvidas no voto lido nesta sessão pelo eminente Lfdcr 
da Minoria, na defesa da tese que S. Ex• colocou na Comissão de Consti· 
tuiçào e Justiça c no plenário deste Senado. Mas, creio que a Comissão, peJo 
menos, com o argumento que se toma em carâter de ordem gcrnl, não espo· 
sou nenhuma tese esdrúxula nem tomou uma decisão que esteja Jivo;·.:iada 
de fundamentos jurídicos, porque, ainda hoje h tarde, o Supremo Tribunal 
Federal, por unamidade, rejeitou o agravo regimental e manteve a decisão 
do ministro relator, que negou a concessão da liminar, 

Esses os argumentos que queria aqui aduzir, Sr, Presidente, pura nilo di· 
lata r esta exposição, que foi feita cm termos reais detalhadas, c completada 
com outros fundamentos de ordem jurfdicu, hoje cm respostas, pelo muito 
que merece à Maioria o nobre Lfder da Minoria, Senador Paulo Brossard. 

Entretanto, esses fatos me pareciam indispensáveis ser mencionados no 
Senado, nesta parte preliminar da nossa reunião de curllter públicu, para que 
todos os Srs. Senadores saibam que os ato11 praticados nu ComissãO são atas 
respuldudos no Direito c que têm agoru, a seu favor, pelo menos, o abono 
dessa decisão do calenda Supremo Tribunal Federal. 

Eru o que tinhu a declarar. (Muito bem\} 

O Sr. ltumur Frunro (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço 11 paluvrn, 
pclu ordem. 

i; 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo a pulavra ao nobre Se· 

nadar Jtumur Franco, pelu ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente: 

Como não pretendo discutir o parecer, pois a discussão ser6. cm sessão 
secreta, c como já abordei o tema numa sessão do Senado, ausentes os Srs. 
Senudorcs da representação de Mato Grosso do Sul, gostaria de falar algu~ 
ma coisa antes que V, Ex• determine que esta sessão seja secreta, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas, V. Ex• vai falar? O Senador 
Paulo Brossard c o Senador Aloysio Chaves falaram como Líderes de parti
do que, nos termos do Regimento, têm a faculdade de usar da palavra. Se V, 
Ex• vai falar sobre a matéria só poder!& fazê~lo quando a sessão se tornar se
creta c, aí então, V, Ex• terá a oportunidade de, realmente, exercer o seu di
reito de falar, de apreciar, de comentar o parecer que serfl lido. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Consultaria V. Ex• sobre 
o seguinte, Sr. Presidente, de acordo com o Regimento Interno c, evidente
mente, respeitando a decisão de V, Ex• ao que vou questionar. Não preten
do, neste instante, abordar o parecer. Se fosse fazê~ lo- pois não o conheço, 
como V. Ex• acabou de dizer que, como Presidente do Senado, também ain· 
da não o conhece, por não pertencermos à Comissão de Constituição c Jus
tiça ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• há de me perdoar. A ses
são foi convocada com destinação especial. De forma que, se nós começar
mos a suscitar discussão por parte de todos os Srs. Senadores, evidentemente 
estaremos transgredindo o Regimento, que me parece claro, quando diz que 
nas sessões extraordinárias só haverá oradores cm seguida à leitura do Expe
diente, caso não haja número para deliberações. Ora, parece-me que hã nú
mero para deliberação. Então, os oradores deverão ficar para a parte poste~ 
rior ao Expediente. De forma que V. Ex• vai permitir que cu, muito cons
trangidamcnte, c contrariando o que desejaria fazer, considere que, no mo
mento, V. Ex• não deverá fazer uso da palavra. Dever!& colaborar com a 
Mesa para que cm seguida à votação, depois de realizado o Expediente, ou se 
:or o caso, quando se discutir o parecer, comentá-lo da melhor maneira que 
lhe aprouver. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, cabe-me 
respeitar a decisão de V. Ex•, porém lamento a decisão. 

O SR. PR~IDENTE (Luiz Viana) - Agradeço a V. Ex• a colabo
ração, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao Senador 
Franco Montara para uma questão de ordem. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para uma questão de or
dem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Percebo que V. Ex• vai declarar que a sessão serâ secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nua, cu não vou declarar, o Rc· 
gimcnto Interno é que declara que a sessão scrfl secreta, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Exatamcntc cm relação 
;.;. esta matéria é que cu gostaria de levantar uma questão de ordem. 

Sr. Presidente, o debate que se iniciou revela que estamos diante de dois 
problemas. Uma preliminar de ordem jurldica, relativa à legitimidade da es
colha de um novo Governador para um Estado jA constiturdo. 

Este é o problema de ordem jur!dica c constitucional. 
O segundo é relativo ll aprovação do nome.~ evidente que o Regimento 

Interno, ao determinar que seja secreta a sessão para a aprovação do nome, 
se refere a esta parte, porque af se discutirA o problema da idoneidade, da ca
pucidude. ~uma discussão sobre a pessoa a ser escolhida c, por este motiVo, 
justificu-sc u sessão secrctu. 

tal. 
Musa discussão é do problema jurídico, que é preliminar e fundumen~ 

A Constituiçi\o declara: 

"Art. 13. Os Estudos organizur-sc-ão pelus Constituições e 
leis que udoturcm, ... " 

Muto Grosso do Sul udotou, nu sua Constituiçilo e nus suus leis, um 
processu rara u escolhu do seu Governador.~ um Estudo, hoje, iguul aos de· 
mnis. A tese levuntudu ~ unm tese de ordem iurfdicu. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Gostaria que V. Ex• suscitasse a 
questão de ordem. V. Ex• pediu u palavra para uma questão de ordem e até 
o momento, pelo menos, u Mesa não teve a satisfação de saber qual seria 
essa questão de ordem. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• me interrom
peu. Porém, já tornei suficientemente clara qual é a conclusão. Estava eu 
dando os fundamentos desta questão de ordem. Um, é a questilo jurfdica: é 
constitucional, é licito ao Governo que nomeou o primeiro Governador cujo 
mundato dcveriu tcrminur juntamente com os demais Governadores, de 
ucordo com uma lei complementar, lei transitória, fazer nova nomeação? Se~ 
gundo o entendimento do nobre Senador Paulo Brossard, essa norma, sen
do transitória, terminou a sua vigência no momento cm que se constituiu o 
novo estado, o Estado de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, o nobre Se~ 
nadar Aloysio Chaves, argumentando em nome da Maioria, sustenta que, 
mesmo fora deste pcrfodo, depois de ter sido criado o Estado de Mato Gros
so do Sul, continua a prevalecer aquela norma complementar, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Declaro a V. Ex• que já entendi, 
perfeitamente a sua questão de ordem, A Mesa não pode aceitar csssa argu· 
mcntação. V, Ex• me perdoe, mas seria um sacrificio, porque, senão, toda 
matéria que viéssemos a discutir cm sessão secreta, de acordo com o Regi
mento, poderia ser decomposta nos seus aspectos juridicos e pessoal, sendo, 
então, precedida de uma discussão verdadeiramente pública. 

A Mesa- permita que lhe diga-, por um entendimento que julgo até 
liberal, mas do qual não me arrependo absolutamente, concedeu a palavra 
aos dois Líderes, para que falassem, mas não pode permitir que o debate se 
estenda, quando está cm causa, cm discussão, uma matéria quc·é pertinente a 
sessão secreta, para a qual fomos convocados. De forma que as ponderações 
de V. Ex•, têm cabimento e poderão ser feitas no momento cm que for discu
tido o parecer, que é global e que envolve todos esses aspectos da questão. 

Pediria, portanto, a V, Ex• que, colaborando com a boa ordem da ses~ 
são, acatasse a decisão da Mesa, que deseja transformar imediatamente em 
secreta a presente sessão, para que então seja discutido amplamente, como 
deve ser, o parecer da Comissão de Constituição c Justiça. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, com o 
maior respeito, digo que V. Ex• resolveu uma questão de ordem antes dela 
ter sido colocada. 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- V. Ex• mesmo disse que não pre
cisava colocar a questão de ordem porque ela nascia das palavras de V. Ex•. 
Entendi perfeitamente que V. Ex• queria decorri por a sessão ou a matéria cm 
duas: uma, que era de ordcmjurfdica- que deixava de scr'pública- c, ou· 
tra, que seria a do julgamento pessoal, do mérito, enfim, sobre a pessoa indi· 
cada, nomeada pelo Governo Federal c que, então, por uma questão de dis· 
crição deveria ser conservada, discutida ou procedida cm sessão secreta. 

Agradeceria a V. Ex• se aceitasse essa decisão da Mesa, não somente 
para a boa ordem da sessão de hoje, mas também para que 'possamo~ estabe
lecer uma norma para as futuras sessões secretas, nos termos do Rcsimcnto. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Exatamcntc, é o que cu 
desejava, Sr. Presidente. Mas V. Ex• hã de permitir-me, porque V. Ex• está 
interrompendo o orador, obrigando o Congresso a ficar à espera do término 
desta sessão, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não estou. Perdoe-me, mas 
V. Ex• está interrompendo a Mesa, V, Ex• levantou Uma questão de ordem, di~ 

·reito que V, Ex• tem, mas o Regimento Interno é claro, no particular, de que a 
questão de ordem deve ser objctiva e enunciado o texto cm que se buseia. 
Esperei que V. Ex• o fizesse, mas o que V, Ex• estft fazendo é justamente o 
contrário. V, Ex• está tratando de uma questilo de ordem doutrinllria, que 
nada tem com a questão de ordem. V, Ex• vai permitir·me que n encare as
sim, O Regimento é muito cluro ao dispor que não pode versar tese de na tu· 
rezu doutrinúria ou espcculutiva. V. Ex• deve precisar u questilo de ordem, e, 
em assim fazendo, u Mesa decidirú nos termos do Regimento Interno. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Espero que assim se 
façu, Sr, Presidente, V, Ex• interrompeu a minha exposição c, agora, contra· 
ditoriumente, de um ludo, V. Ex• quer interromper a minha questão de ar~ 
dcm, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Não! Perdoe-me, V. Ex•. O Regi
mento ~ cluro no que se refere 11 questão de ordem. V, -Ex• tem o Regimento 
em rni10 c pode constutur, 



:· .. · 

3116 Quinla-reina 28 DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (St.oçiao 11) ,lunlm dr 1979 

~-----------------------------------------------------------------------------~ 
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Peço u V, Ex•, Sr. Pre· 

sidente, que, com u sua rcconhcciduliberalidadc, me permita concluir o que 
tenho que dizer, c, derois, dccidirú. 

o SR. PRESIIJENTE (Luiz Viana)- Posso <er liberal, até permitir 
que V. Ex• concluu, mas devo solicitar a V. Ex• que precise a questüo de ar~ 
dcm. Não quero discutir u m:1téria jurídica que, porventura, esteja envolvida 
na questão dn nomenç~o do Goverm1dor - como o fez, aliás, o nobre Sena
dor Paulo Brossurd. V, Ex• deve ater-se uo Regimento Interno que estabele· 
ce: 

··t\rt. 445. A questão de ordem deve ser objetiva, indicar o dis· 
positivo regimental cm que se baseia, referir-se a caso concreto rclucio· 
nado com a matéria trawda na ocasião, não podendo versar tese de nu· 
turcza doutrinárin ou especulativa," 

V, Ex• está falando hú uns 10 minutos, e ainda nUa disse qual. o artigo 
do Regimento cm que se baseia nem qual é a questão de ordem. V, Ex• 
pcrdo'e-me, mas a Mesa não pode aceitar essa orientação sobre o assunto. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Permite V, Ex• que eu 
conclun? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sempre permito, e, com muito 
prazer, ouço a palavra de V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Sr, Presidente, eu pedi· 
ria a V. Ex• que ouvisse até o fim as minhas considerações e não interrom
pesse. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não! V. Ex• perdoe-me, porque, 
então, V. Ex• poderá fazer essas considerações, sem precisar a questão de or
dem, e mesmo falar indefinidamente, c, então, serei obrigado a ouvir V. Ex•, 
o que é um mau precedente. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -lndefinidoserâ o diâlo· 
go se nós continuarmos desta maneira, Sr. Presidente. Peço a V. Ex• permis· 
são para prosseguir, porque estou argumentando, rigorosamente, dentro do 
Regimento, da Lei e da Constituição. Apresentei os argumentos oferecidos 
pela Liderança da Minoria, e protestados pela Liderança da Maioria. 

Isto caracteriza, Sr. Presidente, a cdstência de um debate jurídico, de 
uma divergência jurídica cm torno da matéria. 

Daí, segue-se o seguinte fato, de que é evidente que hâ duas matérias, 
aqui, sendo discutidas: Primeiro, uma matéria jurídica -competência ou 
não para que se possa decidir a esse respeito; segundo, para que o Congresso 
possa deliberar a esse respeito, se serâ legitimo, o ato do Congresso ou do Se~ 
nado decidindo a esse respeito; se existem aqueles elementos que integram o 
ato juridico: agente capaz, objeto licito e forma prescrila na lei, Sustenta-se 
que o objeto dessa deliberação não seria lícito, porque estaria fora da compc· 
tência do Senado. 

Nã01Qucro antecipar-me na discussão; limitei-me a apresentar os argu~ 
mcntos de um c de outro, mas a conseqUência é a formulação da questilo de 
ordem, que só agora é feita, 

A sessão, realmente, vai ter dois objctos: o primeiro, a discussão de uma 
tese jurídica; o segundo, a escolha de um nome indicado. 

A primeira parte, Sr. Presidente, nilo pode c não deve ser secreta.~ uma 
discussão em cujo desenvolvimento niio apenas o Senado mas a Naçilo têm 
interesse cm conhecê-la nos seus detalhes c nos seus debates. 

A segunda é a escolha pessoal; é o debate sobre a pessoa do nome indi· 
cada. Esta deve ser secreta. 

Neste sentido, Sr. Presidente, a qucstl!o de ordem que formulo, clara c 
nltida, é n de que n sessão na qunl se vni discutir a indicação do nome deverA 
ter uma pane aberta para a discussão da preliminar, que foi sustentada pelas 
duas Lideranças. Esta não ppde ser secreta. 

A razilo para interpretar a norma deve olhar a destinação da norma. 
Não hú nenhuma razão pura que um dcbatcjurfdico, cm que a Naçilo tenha 
interesse, seja secreto. 

A segunda parte é a escolha do nome e esta deve ser reservada, 
Esta, a questão que levunto perante à Mesa, ugradeccndo a atcnçilo com 

que V, Ex•, ufinal, me atendeu, até os termos das minhus considerações, 
Muito obrigado. 

o SR. !'RESIDENTE (Luiz Viu na)- Decidindo a questno de ordem 
levuntudu pelo eminente Senador Franco Montara, a Presidênciu entende 

que é insuscct[vel de dividir u uprcciuçUo de quulqucr matéria sujeita, nos ter· 
mos do Regimento Interno ou da Constituiçüo Federal, b votnçilo secreta. 

Nestes termos, a Mesa passu à sessão secreto, c, cm seguida, durà a pala· 
vra aos Srs. Senadores que desejarem discutir o parecer. 

(A se.rsào toma·st' .ft'crt'la às /9 hora.r e 35 minutos, sendo rea· 
bata à.r 20 lwra.'i e 5 mfnuto.'i.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta u sessiio, 

Passa-se à votaçUo do Requerimento n~' 227, lido no Expediente, de ur· 
géncia para o Oficio n• S-9, de 1979. 

Os Srs. Senndores que o aprovum queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da mutéria, que foi 

despachada às Comissões de Finanças c de ConstituiçUo c Justiça. 

Sobre a mesa, os pareceres desses órgãos técnicos, que vão ser lidos pelo 
Sr. I9~Secretário. 

São lido.r os .reguinln 

PARECERES N., 360 E 361, DE 1979 
PARECER N• 360, DE 1979 

Da Comlssio de Finanças, 110bre o Oficio ugu n~' 9, de 1979 
(n• 30/79, na origem), do Senhor Governodor do Estodo do Ce~r,, 
solicitando autorlzaçio do Senado Federal para contratar operaçio 
de empréstimo externo até o volor de USS 30,000,000.00 (lrlnto mi
lhões de dólam nortfooamerlc•nos) com a finalidade de executar pro
& ramas para o ~eu desen•ol•lmento sócio-econõmlco. 

Relator: Senador Mauro Benc~lde5 

Pretende o Governo do Estado do Ccarà obter autorização para con· 
trair empréstimo externo, no valor de trinta milhões de dólares, dentro dalc· 
gislação em vigor. 

Autorizado pela Assembléia Legislativa daquela Unidade Federada, 
através da Lei n• 10.258, de 25 de abril de 1979, o Chefe do Poder Executivo 
ccarcnsc procurou cumprir as exigências que disciplinam a tramitação do 
pedido, inclusive, a autorização do Senhor Presidente da República. 

A capacidade de endividamento do Estado do Ceará foi examinada pe~ 
los setores oficiais competentes, bem assim as especificações dentro das quais 
se situará o empréstimo externo, ora pleiteado. 

A transação scr!t negociada pelo Banco do Brasil, por intermédio de 
uma de suas Agências no Exterior, dentro das seguintes normas: 

- Tomador: Governo do Estado do Ceurd; 
- Emprestador: Banco do Brasil S.A (agência Grand Cay· 

man); 
- Valor: USS 30,000,000.00; 
- Garantia: Repúblico Federativa do Brasil; 
- Prazo: lO (dez) anos; 
- Carência: 5 (cinco) anos; 
- Juros: 3/4% a.a. acima da "libor"; 
- Comlssio de Compromluo: 1/2% a.a. sobre os saldos nno 

desembolsados, contada 30 (trinta) dias após a assinatura do con· 
trato; 

- Comlssio de negoclaçio: 3/4% "nat", 

Vale ressultar que o mencionado empréstimo disporâ de um prllZo de 
curência de cinco anos, devendo o seu ressarcimento ocorrer a partir de 1984. 

Os objctivos que pretende alcançar a atual udministruçilo acham-se dcli
neudos expressamente, percentualmcntc programada da formu abaixo rela~ 
cio nada: 

Proaramas/Projotos USS milhões 

- Progrumu de formaçno e aproveitamento de 
Recursos Hídricos ... , ... , .. , ....... , ........ , . . . IU,S 

- Eletrificaçilo Rural , , , , , , , , .. , .. , , , , , , . , , , . , .. , , , . . 4,2 
-Conservação c Expansno de Rodovius . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 
- Rc:trunsrnissi\o de TV ...... , ................... , . . . 3,1) 
- Assisténciu c Cupucituçi\o do Menor . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 

Totul .............. , ................ ,. .. .. 30,0 
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Dentro do úmbito de sua competência Regimental, esta Comissão 
manifesta-se favoravelmente uo acolhimento da solicitação, nos termos do 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÀO NO 38, DE 1979 

Autorizo o Governo do Estado do Ceará a realizar operaçio de 
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões 
de dólares norte--amerlcano!'l) pura apllcaçio em programas 86clo
econômlcos do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 q I! o Governo do Estado do Ceará autorizado a realizar uma 

opcrução .de empréstimo c~ttcrno, com o aval do Governo da União; no valor 
de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o 
equivalente em outras moedas, de principal, junto ao Banco do Brasil S.A. 
-Agência Grand Cayman, sob a orientação do Ministério da Fazenda c do 
Banco Central do Brasil, para financiar programas para o desenvolvimento 
sócio-económico do Estado, compreendendo projetas de eletrificação rural, 
tmnsporte rodoviário, formação c aproveitamento de recursos hídricos, re· 
transmissão de TV e assistência c capacitação de menor. 

Art. 2"' A operação de empréstimo realizar-se·á nos termos aprovados 
pelo Poder F.xecutivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrés
cimos, prazos e demais condições admitidas pelo Bnnco Central do Brasil 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da polftica 
econõmico-financeira do Governo Federal c, ainda, ao disposto na Lei 
n• 10.258, de 25 de abril de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n• 12.5BO, de 27 de abril de 1979. · 

Art, 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1979,- Cunha Lima, Presidente

Mauro Benevides, Relator- VIcente Vuolo- Amon de Mello- Jorge Ka
lumc- Tancrcdo Neves- Affonso Camargo - Mendes Canale- Lomanto 
Júnior. 

PARECER N• 361, DE 1979 

Da Comis.,io de Constltulçilo e Justiça, sobre o Projeto de Re
solução n~' 38, de 1979, da Comluio de Finanças, que .. autoriza o 
Governo do Estado do Ceará, a realizar operaçio de empréstimo ex
t•rno no valor d• USS 30,000,000.00 (trlnra mllhõH de dólarH norte
americanos), para aplicação em programas sóclo-econõmlcos doEs
tado". 

Relator: Senador Hehídio Nunes 

Apresenrado pela Comissão de Finanças, o presente Projeto de Reso• 
lução autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar uma operação de 
cmprésrimo externo, no valor de USS 30,000,000,00 (trinra milhões de dói a· 
res norte-americanos), ou o equivalente cm outras moedas, de principal, jun
to ao Banco do Brasil S.A.- Agência Grand Cayman, sob a orientação do 
Ministério da Fazenda c do Banco Central do Brasil, para financiar progra
mas para o desenvolvicmnto sócio-cconõmico do Estado, compreendendo 
projetas de cletrificaçii.o rural, transporte rodoviário, formação c'nproveita
mcnto de recursos hídricos, retransmissão de TV c assistência c capacitaçào 
de menor. 

2. O urtigo 29 do projeto, ora sob exame, diz que a operação de: finan
ciamento realizar-se-á nos moldes c termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, à taxa de juros, prazos, acréscimos e condições admitidas pelo Ban
co Ccntrul do Brasil para registro de financiamentos da espécie obtidos no 
exterior, obedecidas as demais exigências normais dos brgüos encarregados 
du politica econõmico-Jinanceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto 
na Lei Estuduul n• 10.258, de 25·de abril de 1979, publicada no Diário Ofi· 
ciu/ nY 12.580, de 27 de nbrit de 1979, podendo o projeto ter tramitação nor· 
m:tl. 

Snln dus Comissões, 27 de junho de 1979. - Henrique de La Rocquc, 
Presidente- 1-feh·idlo Nunes, Relutar- Nel:r~on Carneiro- Tancredo Nc~es 
- Alovslo Chaves- Mcmcyr Dnllu- Adcrbal Juremo- Bernardino Viana 
- Aln~lr l'lntn - Raimundo Pam.•nlc. 

O SR, I'RESII>ENTF. (Luiz Viana) - O parecer da Comissão de Fi
nançus, cnnclui pt:lu urHcscntaçào do Projeto de: Resolução nt,l JR, c.Je 1979, 
concedcnllo <I autorizuçtlo solicitudu pelo Governo do Estudo do Ceurá e o 
da Cornissi'w de Constituil.;i'hl c Justiçu pela constitucionulidndc c juridicidn· 
Jc Jn projeto. 

Cornplctadil a instrução da matéria, russa-se ii Stla urreciaçlHl, 

Discuss5o, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 38, de 1979,'quc 
autoriza o Governo do Estado do Ccarâ a realizar opcraç3o de empréstimO 
externo no valor de USS 30,000,000,00 (trinta milhões de dólares nortc·ame· 
ricanos), para aplicação em programas s6cio-cconômicos do Estado. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votuçào, 
Os Srs, Senadores que aprovum o projeto, queiram permanecer senta· 

dos, (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se, agora, à varação do 
Roqucrimento n• 228, lido no Expediente, de urgência para o Oflcio no S/10, 
de 1979. 

Em votaç~o. 

S!l,) 
Os Srs. Scnudores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da. matéria, que foi 

despachada üs Comissões de Finanças c de Constituição c Justiça. 
Sobre as mesa os pareceres das Comissões de Finanças c de Consti· 

tuiçào e Justiça. que vão ser lidos pelo Sr. !9-Sccrc:tllrio. 

São lido.f as seguintes 

PARECERES N•., 362 E 363, DE 1979 

PARECER N• 362, DE 1979 

Da Coml,.ilo d• Finança•, sobre o Oficio "S" n• 10, de 1979 
(n• 691/79, na origem) do Senhor Go•ernador do Es!1do de Mlnl5 
Gerais, solicitando autorização do Senado Federal para contratar 
operações exl~rnas de financiamento no nlor global de 
USS 100,000,000.00 (tom milhões de dólares amerlc1no•), d .. tln•· 
do a financiar o Programa de lnvntimentos do Estado e projetas 
compreendidos no II Plano Mineiro de Desenvolvimento Ec:onômlco e 
Social. 

Relator: Senador Mendes Canale 

O Governo do Estado de Minas Gerais pretende contratar empréstimo 
externo, no valor de até USS 100 milhões, de principal, com a garantia da 
União, destinado a financiar o Programa de Investimento do Estado e proje
tas comprc:endidos no 11 Plano Mineiro de Desenvolvimento Econõmico e 
Social. 

2. O Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais, na mensagem 
enviada a esta C.asa, csclurece que a ''Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, através Resolução publicada na Imprensa Oficial, aprovou 
mensagem cm que solicita autorização para que o Estado contraia emprésti
mo externo no valor de USS 75,000,000.00 (setenta e cinco milhões de dóla
res americanos) destinados à execução de obras de infra-estrutura rural c ur
bana, tais como transporte de massa na região metropolitana de Belo Hori
zonte, construção de estradas vicinais, recuperação de vàrzeas para agricul
tura, apoio à pequena empresa, sancam~?to bàsico c recuperação dos abusos 
causados pelas enchentes, entre outras . 

3. Por Resolução anterior, aquela mesma Casa havia 11DUtorizado a 
conlrataçilo de uma operação de empréstimo no valor de USS 25,000,000,00 
(vinte c cinco milhões de dólares americanos} dcstina~os a~o programa de ele· 
trificuçào rural a ser executado pelo Departamento de Agua e Energia
DAE, em várias regiões de Minas", conclui o rererido. documento. 

4, Entretanto, o Governo Federal acaba de autonzar o Estado u con· 
trair os r~'/<rido.r empréJlimos, no valor global de USS 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólares americanos), 

S. Quanto aos aspectos formais prévios, requeridos pela legislação 
pertinente, para a concretização do empréstimo, foram satisfeitos os scguin· 
tcs: 

a) foram promulgadas as Resoluções n\ls, 1.984, de 4 de dezembro de 
1978, e 2.111, de 13 de junho de 1979, da Assembléia Legislutiva, autorizan· 
do o Estado a contratur créditos externos nté os valores de USS 25 milhões c 
USS 75 milhõc.~. rcspectivumcnte; 

h) foi reconhecido o carlitcr prioritflrio da operuçilo eu capucidnde de 
f'lil!llllllcnto do Estado, pela St:cretmia de Plun~:jurnento da Presidência da 
Rcpúhlic;~, conforme Aviso nv 459/79, de :!0 de junho dt: 1979. 

6. A E.'(rosiçi1o de Motivos do Senhor Ministro de E~tado da Fat.cndn 
ao Senhor Prc:sidcntc (EM n"' :!:!5, de 19711) que aprova u oncraçiio informa 
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que "o exume d:1s condições crcditrcius da operuçUo será efetuado pelo Mi· 
nistério du Fazenda, cm articulaçllo com o Banco Central do Brasil, nos ter· 
mos do urt. 19, inciso 11, do Decreto n\1 74.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato". E que "expediçUo de cre· 
doncial. pela Comissào de Empréstimos Externos (CEMPEX), far-sc·á prc· 
viamcntc üs negociuçàcs cóm os banqueiros no exterior, pura atendimento 
do disposto no art. 29, inciso l, do Decreto n9 65.071, de 27 de agosto de 
1969, e no Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974". 

7. Cumpridus as eJdg~ncius do art. 403, alfncas a, b c c, do Regimento 
Interno, opinamos pelo acolhimento do prCsente pleito, na forma do seguin· 
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 39, DE 1979 

. Autoriza o Go"emo do Estado de Minas Ger1I1 1 realizar em
préstimos em ronres externas de nnanclamenro, no nlor global de 
USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos) poro fi
nanciar o ProJ:rama de Investimentos do Estado. 

O Senado Federal, resolve 

Art. I \I to Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a reali· 
zar, com o aval do Governo da União, empréstimos cm fontes externas de fi. 
nanciamonto, no valor global de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dóla
res americanos) ou o equivalente cm outras moedas, com grupo financiador 
a ser indicado, sob a orientaçllo do Ministério da Fazenda c do Banco Ccn· 
tml do Brasil, destinado a financiar o Programa de Investimentos do Estado 
c projetas compreendidos no II Plano Mineiro de Desenvolvimento Econõ· 
mico e Sociul. 

Art. 29 As operações de empréstimo realizar-sc·ào na forma aprovadu 
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrés· 
cimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
par<~ registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da politica cconõmi· 
cc-financeira do Governo Federal, c, ainda, o disposto nas Resoluções 
n• 1.981. de 4 de dezembro de 1978 o n• 2.111, de 13 de junho de 19'/9, am
bas da As!icmbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- Cunho Limo, Presidente

Mendes Canale, Relator- Affonso Camargo- Tancredo Neves- Lomanto 
Júnior - Arnon de Mello- VIcente Vuolo- Mauro Benevldes- JorJ;:e Ka
lume. 

PARECER N• 363, DE 1979 

Do Comlssio de Constltulçio e Justiço, sobre o Projeto de Re
soluçio nq 39, de 1979, da Comlsdo de Finanças, que "autorlu o 
Go•emo do Estado de Minas Gerols I reollur emprfstlmo em rontes 
extemas de Onanclamento, no t<alor global de USS 100,000,000,00 
(cem milhões de dólares omerlconos), poro flnonclor o PrOJromo de 
Investimentos do Estldo ". 

Relator: Senador Murllo Badaró 

A Comissão de Finanças, nos termos regimentais, apresentou o presente 
Projeto de Resolução, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 
••a realizar, com o aval do Governo da União, empréstimo cm fontes exter
nas de financiamento, no valor global de USS 100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares americanos), ou o equivalente cm outras moedas, com grupo fi. 
nanciador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda c do 
Banco Central do Brasil, destinado a financiar o Programa de Investimentos 
do Estado c projetas compreendidos no II Plano Mineiro de Dcsenvolvimcn· 
to Econõmico e Social". 

2, As operações de crédito, na conformidade do artigo 2q do referido 
projeto "realizar-se-ao na forma aprovada pelo Poder Executivo Federal, à 
talta de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos c demais condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro de empréstimo da es
pécie obtido no exterior, obedecidas as demais cxigéncias dos 6rgilos encar· 
rcg.ados da exccuçUo da politica cconômica financeira do Governo Federal, 
c, ainda. o disposto nus Resoluções n• 1.981, de 4 de dezembro de 1978 c 
n• 2.111. do 13 de junho de 1979, ambas du Assembléia Legislativa do Esta
do de Minas Gerais. 

3. O mérito do pedido jâ foi ampla c detidamente examinado pela Co
missão de Finunçus, que concluiu pela concessão da medida pleiteada, nos 
termos do presente Projeto de Resolução, 

4. Nudu hí1 que possa ser urgUido contra a prorosiçUo, no que compete 
a estu Comissão exuminur, c cstll corretamcntc rormuluda sob os 1ingulos 

constitucionais c jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter tramitação 
normal. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Murllo Badaró, Relator- Nelson Carneiro- Tancredo Ne
•es- Aloyslo Cho>es- Hcl•fdlo Nunes- Moocyr Dolla- Aderbal Juremo 
- ll<rnordlno VIana - Almlr Pinto - Raimundo Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O parecer da Comissão de Fi
nanças conclui pela apresentação de Projeto de Resolução concedendo a au
torizaçUo solicitada; o parecer dn Comissão de Constituição e Justiça conclui 
pela constitucionalidade c juridicidadc do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua discussão. 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nq 39, de 1979, que 

autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar empréstimo cm 
fontes externas de financiamento, no valor de global de USS 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-americanos) para financiar o programa de in· 
vcstimentos do Estado. 

Em discussào o projeto. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTF. (Luiz Viana)- Sobre a mesa, as reduções finais 
dos Projetas de Rcsoluçào n•s 38 c 39, de 1979, que vão ser lidos pelo Sr. 1•
Sccrctário. 

São lidas a.r seguintes 

PARECER N• 364, DE 1979 
Da Comlssio de Redaçio 

Redaçêo final do Projeto de ResoluÇio n• 38, de 1979. 
Relator: Senador Mendes Canale 
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução n•38, de 

1979, que autoriza o Governo do Estado do Cearâ a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dóla
res norte-americanos) para aplicação em programas s6cio·econõmicos do 
Estado. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- Dirceu Cordoso, Presidente 
Mendes Canale, Relator - Saldanha Derzl - Adolberlo Seno. 

ANEXO AO PARECER N• 364, DE 1979 

Redaçiio final do Projeto de Resoluçilo n• 38, de 1979. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Cear6 1 re1Jizar operaçio de 
empréstimo e >terno no ••lor de USS 30,000,000.00 ( lrlnlo milhões 
de dólares norte-americanos) para apllcaçio em progr1m1s sóclo
econômlcos do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I q t o Governo do Estudo do Ccarâ autorizado a realizar uma 

operação de empréstimo externo, com o aval do Governo da UniUo, no valor 
de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o 
equivalente cm outras moedas, de principal, junto ao Banco do ·orasil S.A. 
-Agência Grand Cayman- sob a orientação do Ministério da Fazenda c 
do Banco Central do Brasil, para financiar programas pura o desenvolvi
mento sócio·cconômico do Estado, compreendendo projetas de cletrificuçilo 
rural, trunsportc rodoviário, formação c aproveitamento de recursos hrdri
cos, retransmissão de TV c assistência c capacitaçào de menor. 

Art. 29 A orcraçào de empréstimo realizur-sc-ú nos termos aprovados 
pelo Poder Executivo Fedcrul, à taxa de juros, dcspcsus operacionais, ucrí:s
cimos, p~azos c demais condições admitidas pelo Banco Centrlil do Brasil 
paru registro de emrréstimos da espécie obtidos no elttcrior, obedecidas as 
dcmais cxi~éncius dos órgilos encurrcgudos du execução du politica 
cconõmico.financeira do Governo Fcderul c, uindu, o disposto nu Lei Estu· 
dual n• 10.258, de 25 de ubril de 1979, publicadu no Dfá,fo Oficial do Estudo, 
"' 12.5KO, uc 27 uc ubril uc 1979. 

Art. .11' Esta Rcsoluçlio cntru cm vigor nu t.Juta de sua public:u;ilo. 
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c=~-------------=~--------~-----------------~ 
PARECER N• 365, DE 1979 

Do Comissão de Redaçào 

Redoçio final do Projeto de Re<nluçio n• 39, de 1979. 

Relator: Scnudur Saldanha Dcrzl 
A Comissl1o :.~presenta a reduc;~o linal do Projeto de Resolução n9 39, 

de 1979, que uutorila o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar cm
préstimos cm fontes C)(ternas de linunciamento, no valor glob:tl de 
USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares nortc-amcricanos) para finan
ciar o Programu de Investimentos do Estado. 

S:1ló! dus Comissões, 27 de junho de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Snldunhu Dc.•nl, Rclittor - Adalbcrro Senn - Mendes Cunalc, 

ANEXO AO PARECER N• 365, DE 1979 

Rcduçiw fim&l do Projeto de Resolução nY 39, de 1979. 

Faço saber que o Scnudo Feder:~! aprovou, nos termos do 
:1rt. 42, inciso IV, da Constituição, c: eu, -----• Presidente:, 
rromulso a seguinte 

RESOLUÇÀO N• , DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar em
préstimos em fontes externas de financiamento, no valor global de 
l/SS UKI,IKIO,OOO,OO {eem milhões de dólares norte-americanos) 
para financiar o Programa de Investimentos do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 ~o Governo do Estudo de Minas Gerais autorizado a realizar, 

com o avul do Gov~:rno da UniUo, empréstimos em fontes externas de finan
ciamento, no valor global de US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares 
norte-americanos), ou o c:quiv:1lente cm outras moedas, com grupo financia· 
dor a s~:r indicado, sob u orientação do Ministério da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, destinado a financiur o Programa de Investimentos doEs
tado e rrojetos compreendidos no 11 Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Econômico e Sociul. 

Art. 2v As operações de empré.~timo realizar-se-5o na forma aprovada 
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrés
cimos, pmzos c demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
para registro de emrréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
dt:mais cxigCncias dos órgãos encurregados da execução da pol!tica 
econômico-financ~ira do Governo Federul c, uindu, o disposto m1s Reso
luções n• 1.9H I. de 4 de dmmbro de 1978, c n• 2.111, de 13 de junho de 
1979, umb:as da Assembléiu Lesis/ativu do Estado de Minas Gerais. 

Art. )1
1 Est:1 Rcsoluçr1o entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lui1. Viana)- Tratando-se de matórias cm regi· 
me de urgência, passa-se à sua imediata apreciação. 

Em discussl1o a redaçào final do Projeto de Resolução nll 38, de 1979. 
(PilUSU.) 

Enccrrudu. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senttldos 
(Pausa,) 
Aprovada. 
A matéria vni à promulsaçlao. 

O SR. PRESIDENTE (Lui1. Viana)- Pma-sc à discussuo da redução 
lin01l do Projeto de Rcsoluçuo n• 39, de 1979. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejur usar da paluvra em sua discussão, 
irei declarii-Ju enccrrudu, (Pausa.) 

Encerrudu, 
Em votuçl1o. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentudos. 

(Pausa.) 
Aprovudu. 
Vui il promulguçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Nada mais havendo que tratar, 
vou cnccrrur 11 presente, convocundo os Srs. Senadores pura uma sessão ex· 
traordinliria, 11 renlizur-sc umunhà, às 9 horus c 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Voti\çilo, cm primeiro turno, do Projeto 1./e Lei do Senado n\' 18, 1./e 
IIJ77, 1./o Senul.!or Otto Lehamnn, que dispõe sobre o purcclumcnto do solo 
urhano, c d:1 outras rrovidCncius, tendo 

,(, 

PARECERES, sob n•s 770, de 1918, c 2H2, de 1979, da Comissuo 
-de Comalfulçiio e Justlca - 111 pronunciamenlo (ouvido o Ministério 

do Interior), pela constitucionulidadc: ejuridicidade do projeto e, no mérito, 
favort.vel, nos termos de substitutivo que apresenta; e 

211 pronunciamenrn - pela constitucionalidude e juridicidade do substi
tutivo de p/cnúrio c favorúvc:l quanto uo mérito. 

-2-

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 24, de 1979 
(n~ 5.796/78, na Casa de origem), de iniciativu do Senhor Presidente daRe
rúblic:t, que concede: pensão especial u Darei da Silva, e dá outrus providên-
cias, tendo .. 

PARECER FAVOR,\ VEL, sob n• 311, de 1979, da Comissuo de Fi· 
nanças. 

O SR. PRESIDF.NTE (Luiz Viana)- Est~ ~ncerrada a sessão. 

( Enc(•rra·.ft' a Jt!.Uào às ~O ltoraJ t' /0 minuto.f.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE !6-6-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. LEITE CfiA VES {MDB --PR. Pela Liderança, pronuncia o se· 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senudorcs. 

Não tomei conhecimento do Acórdão, nem das notas taquigrúficas, 
nem da Ata da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, como muitos 
nesta C usa, vi a entrc:vistu de S. E.-.;• o Presidente do Supremo Tribunal Fede· 
ral. Ministro Antônio Nédcr, acerca da nc::gatória da cxtradiçno do ulemào 
Fram: Wagner. Nisto, o M DB estú plenamente de acordo com a Liderança 
do Partido oficial. A dt:cisão do Supremo Tribunul Federal foi inat<lcável: foi 
decisão de naturezajuridicu, mais do que jurídica, foi t~cnica. A mat~ria foi 
<~preciada cm preliminar. Todos os direitos c deveres estão sujeitos à inter
corréncia do tempo. Não h ii deveres, nem direitos eternos, e os crimes pres
crevem, inclusive os crimes de guerra: podem não prescrever para dc:termina
d;Js entidudc:s internacionais, que se colocam num rosicionamento sentimcn· 
tal. Mas, !t luz do Direito Corrente, do Direito Positivo, a prescrição sur
preende os futos, inclusive surpreende os direitos. E mais, é de tamanha relc
vfmcia a prescrição que ela, ainda que não seja invocada, tem que ser uplicu
d<:l, no instante cm que o Juiz dela tomur conhecimento, porque a sua naturc
Z:I ~ pública e tumbém universal. 

De forma que, nesta parte, é inatacável u decisão do Supremo, e o Presi· 
dente daquela alta Corte se houve com muita segurança na maneira de escla
recl!r o público <iCerca da decisão du mais elevuda Corte Jurisdicional do 
Brasil. 

O Sr. Lázaro Rtubozu (MOB- GO)- Permite V. Ex• um uparte? 

O SR. LEITE C"HAVF.S (M DB- PR) - Com pra(.cr. 

O Sr.l.úzuro Burbozu (MDB- GO)- Eminente Senador Leite Cha· 
ves, V. Ex• nesta tarde, fal;;mdo pclu Liderança, V, Ex• expressando o ponto 
de vista do Movimento Democrático Brasileiro, pela sua represent:açào no 
Senado, dá bem mostru da sua cupacidade, do seu tirocínio c, sobretudo, dos 
seus conhecimentos jurídicos. V, Ex• coloca u questão, tão delic.ada, nos de· 
vidos termos. Efc:tivamente, o Supremo Tribunul Federul não poderia, à luz 
do nosso Direito Positivo, que é basicamente o Direito Positivo imperante 
para ruzàes dessa ordem, em quase todos os países çivilizados da Terra, não 
poderia ter outro procedimento. Jnegavelmcnte, ar. o vastíssimo espaço de 
tempo dc:corrido d<.~ açào uté o instante em que: o criminoso de: guerra cru jul· 
gudo, tinhu julgado o seu pedido de extradição, o Supremo Tribunal Federal 

. não poderiu deixar de considerur esta figuru til o importante do Direito Posi
tivo, basicamente universal, que é o instituto da prescrição. Meus cumpri
mentos u V, Ex' 

O SR. LEITE CHAVES (MDB -PR)- Agradeço u V. Ex• que, com 
essu intervenção, completa o meu pronunciamento, nesta primeira fase. 

No que toca ao pronunciamento do ilustre Lrder do Governo, Senador 
Jarbas Passarinho, acerca da inexistência ou existência de venda de armas 
pana a Nicar!tguu, o que tenho u informar é que, quando apartcci o ilustre Se
nu dor ltumar Franco, fiz referência ao fato de que, hoje, nu Comissão de R c· 
luções Exteriores, a nosso pedido, ouvimos um representante do ltamaruti 
sobre a questão da guerra du Nicarágua, e o posicionamento do Brasil cm rc· 
luçUu ~qudcs futos, E o ltamurati mandou um ministro muito qualificado, 
lJLie deu cxplica~·õcs sutisfutórias, inclusive acerca nUa do rompimento de rc:· 
laçõc:s, mus 1./a .~ustaçiHl das rd:~çõc~ diplomúticus com a NicarÚRUU. Mus, o 
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fato verdadeiro é que filemos uma pergunta a S. Ex•: se o Bmsil, crn qual· 
quer tempo, tinha vendido armas il Nicarágua. Porque os jornais insinuun1m 
isso. E S. Ex• respondeu que a única venda de armas feita pelo Bm:o.il U Nica· 
râgua ocorreu cm 1977, sendo ~O quilos de revólveres c 120 quilos de cara h i· 
nas. Foi quando, entUo, perguntei a S. Ex• qual a natureza do revólver, se era 
Taurus ou de outra marca: c, antes da resposta, o Senador Saldanha Dcrzi, 
no brilho invulgur que manifestou na tarde de hoje- c t1 que cu me referi ti 
-antecipou-se para dizer que era revólver de marca Rossi. Mas o Ministro, 
sobre esse assunto, não aduziu maiores informações, mesmo porque desco
nhecia ou mostrou desconhecer a n<~tureza da· marca da arma, mas S. Ex• 
disse que eram armas de caca: c como S. Ex• não disse se eram armas de cuçu 
normal, convencional, ou caça a Sandinistas, nós admitimos que era cuça 
convencional, porque arma dessa natureza pode muito bem prestar-se a 
guerrilhas. Mas, tomamos a informação na sua acepção mais restrita, isto é, 
na sua ucepçào mais especifica de caça, 

Sr. Presidente, estou inscrito para falar logo em seguida c nesltl tarde 
tive o prazer de, antes da minha inscriçUo, ouvir sucessivos oradores em co· 
municacões de urgência. Agora chegou u minha vez, entUo, não sd s~.: conti· 
nua ria a falar pela Liderança ou se V. Ex• me daria a palavra pela vel, para 
que eu, então, tratasse de um assunto que é de importância tanto para o meu 
Estudo, como para outros da Federação (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE C//AVES 
NA SESSÃO DE 26-6-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidenle e Srs. Senadores: 

Está ocorrendo no Paraná um fato que deve estar sendo surpreendido, 
também, em outros Estados da Federação; é a questão du cobrança dt: 
custas, pelos cartórios imobiliários, dos registras, transcrições, inscrições c 
averbações de contratos agrícolas ou de cédulas rurais pignoratícias ou hipo
tecári<~s. 

Tenho em mãos documentos auténticos de queixas a esse respeito. Exis
te no Pais, hoje, regulamentos especrlicos de custas para cobrança desses ser
viços cartorários: entretanto, os cartórios estão usando um expediente: eles 
prenotam, nas cédulas rurais, a importância cobrada, mas cobram do cliente 
uma importãncia muitas vezes maior. Tenho em mãos o caso, inclusive, de 
alguns contratos, de clientes do Paraná, registrados no Cartório de Registras 
de Imóveis da cidade de Paranacity, no Estado do Paraná. 

Os valores prenotados, Sr. Presidente, para conhecimento do banco, 
são uns, mas o valor cobrado do cliente é outro completamente diferente. 

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

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) -Com todo o prazer, eminente 
Senador. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- V, Ex• está dizendo que há a prc
notaçào de uma importânci<~ exala que deverá ser paga, c, por fora, é cobra· 
da outra. Ai cu pergunto: E pagam? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Pagam. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Al cu não culpo o cartório, mas 
sim quem pagou, porque não deveria pagar e, também, dar a devida denún· 
cia uo tribunal, a quem de direito, porque isso é extorsão. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - V, Ex• teria razão se não 
ocorresse o seguinte fato: Se um cliente desses se recusa uo pagamento, o car· 
tório restringe ou delonga o registro, com sério prejuízo para o luvrador. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Nobre Senador, isso acontece riu 
com um, est{l certo: se um só. Mus, se todos tomassem por norma pngur o 
que na verdade é de direito que se pague, o cartório não delongaria nU o, por· 
que teria o corregedor; o corregedor scriu obrigado 11 fazer funcionar o feito. 
Mas, se todos pugam, signilicu coisa aceita, que houve aceitação. 

O SR. LEITE CIIAVES (MDB- PR)- Senador, tanto nuo existe 
uccitação que esse próprio l<~vrador, com todas as cautelas, veio a mim com 
essa dcnúnciu: além do mais, pediu até que seu nome- que está neste instru· 
menta- não fosse enunciado, pura que represália mnior não viesse u ocor· 
rer, no futuro, sobretudo porque esses curt6rios de 1·egistro de imóveis são 
cspccilicos para determinados imóveis; nl1o é o caso de tubelionuto, onde 
huja o processo du escolha, O loC/1.\' rL'i Jitae. quer di1.er, H situuçào do imóvel, 
determina u competência do cartório. Isso é realmente um o.~ h uso inominílvcl. 

O Sr. Mmu.·yr Unllu (ARENA- ES)- Permite V. E."'' um aparte'! 

O SR. LEITE CIIA VES (M Dll- I' R)- Corn todo o pram, Senador. 

O Sr. Mnucn Dullu (ARENA- ES)- Concordo com V, Ex• crn nú· 
mero. Efctivumc~tc hf1 unHI lei cspecílka cm que cota os emolumentos que 
devem ser p:tgos pt:los mutuários nas cédulas rurais c nas céduhts pignoratí· 
ci:Js. Acresce, Sr. Senador, que no caso cm tela p<~rccc-mc que se houve, cfeti· 
v<tmente, um abuso de autorid:1de do ofici:il do registro de imóveis, paru fa· 
1er a averhaç1'10 d:t cédula rural, dcveriu, de imediato, a parte prejudicadu, 
procur:u o jui1 du com:trcu, que é autoridade competente para coibir tama· 
nho :1hsurdo. Sou do1 família forense, sou titular de cartório de registro de 
imóvds. Lá, na minha cidade, faz-se a .tvcrbaçào, :'ts costas da cédula rural, 
do montanle dus custas cobradas, c mais: existe até um convênio entre o car· 
tório c o Banco do Brasil, ou o b:mco que emite :1 cédula cm favor do deve
dor, par:1 que ele credite, na conta do c<trtório, o valor dos emolumentos. 
Não hú pagumcnlo, ubsolutumente, entre o mutuário e o cartório. Deveria 
ser uma norma emprcgad<t também no município em que o mutuário, o de· 
vedar da cédula rum I, está recl:1mando. Mas, há o remédio legul à porta da 
r.:asn dele, que é o juiz. V. Ex• como b<~charel, como homem de Direito, sabe 
que o juiz de Direito pode, efctivamentc, na mesma hora, diante da aprc:sen· 
taçào ou o cartório se negar a dar o recibo, mediante prova testemunhal, pu· 
nir o serventuário culpado. Era o reparo que, com a excelsa vénia de V. Ex• 
queria fazer. com o esclarecimento de homem de cartório que sou. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• a intcr· 
vcnçào do aparte, a sua oportunidade, c, sobretudo, a Casa se alegra cm su· 
ber que V, Ex• estú entre os ''príncipes'' da República, que é um dos cariO· 
rários do Pais, no sctor de registro de imóveis. 

O Sr. Moocyr Dollo (ARENA - ES)- Se V. Ex• penso cm termos. a 
ulirmaliva de V. Ex• é válida, nós, cfctivamente, julgamo-nos prfncipes deste 
País, porque prestamos serviço a esta Pátria. O serventuário de cidude, de 
porte médio para baixo, luta com maiores diliculdadcs, Sr. Senador. Quando 
se age com honestidade, quando se age para o bem público, quando se cobra 
as custas certas, quando não se faz cambalachos, cartório dá para sustentar a 
família e ser útil a uma comunidade. 

O SR. I.EITE CfiA VES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex•, não que· 
ria interferir neste assunto, mas, agora, vou responder à pergunta de V. Ex• 

Primeiro, o juiz tem competénciu em relação ao cartorário para cor· 
rciçào imedi<~ta. Mas a prova testemunhal para esse fato não é suficiente, c o 
m'utuário ia-se ver numa dificuldade muito maior, de ter feito uma acus<~cào 
leviana, porque ele p<~ga mas não há recibo disso, c eles exigem dinheiro. Só 
num determinado caso, excepcionalmentt', não havendo o dinhciro,jA estan· 
do encerrado o expcdienlc, o próprio cartório recebeu um cheque ao porta· 
dor. 

Quero fazer outro reparo a V. Ex• Quero informar a V. Ex• que, diga· 
mos, embon1 seja um cartorário muito zeloso, não existe lei no País que obri· 
gue a aposição do valor das.custas nas cédulas do contrato. O que existe são 
provimentos de tribunais, porque a tentativa que houve foi de um projeto 
meu que caiu nesta Casa, tornando obrigatório a aposição, a inscrição dos 
valores d:ts cusws cobradas nas cédulas. Então, não existe lei, quero dizer a 
V. Ex•, o que existe são provimentos, cm alguns casos. 

O Sr. Moacyr Dolla (ARENA- ES)- Eu sei, Excelência, cu sei. Ago
ra quero só esclarecer. O que eu alirmei a V. Ex• é que as quotas são estipula· 
das por lei especílica. Qut~ndo se criou o instrumento da cédula rural, se disse 
que se cobraria tanlos por cento ~obre o valor do salário mínimo equivalente 
it cédulu. O provimento é paru que efetivamentc obrigar ao serventuário a 
colocar, h margem, o valor cobrado pelo registro. 

O SR. I.EITE CH,\ VES (MDB- PR)- Quero dizer a V. Ex•, ainda, 
que essa lei de custus, que cru u Lei n~ 492, que criou o crédito agrícola no 
Brasil, jamais foi cumprida fielos car16rios. Hoje, hú regimentos de custas 
mais estudunis e que também não são cumpridos. 

Aliás, o cartório de V. Ex• não está em jogo, sabemos que V. Ex• é uma 
pessoa sériu, foi Depu tudo antes c sabemos dói sua corrcçào. Musa despeito 
de haver, cumo existe, nós reconhecemos, titulures de cartório exlrcmumente 
sérios, há deles extremamente inescrupulosos c, sobretudo, cm reluçUo aos 
mais humildes, sendo que, neste caso, a ousndia é wmunha que o procedi· 
menta é em rclaçi1o uté a um hllmcm de certo posicionamento ccollõmico. 
Ora, se eles fa1.em isso cm relação a 4uern pode rcclumar, o que não dite r cm 
relação •tos humildes'! 

Entito, Sr. Presidente, estunws rccliummdo isso, Agoru, que sugestões 
faria mos pura que esses abusos fossem evltudos'! O Banco do Brusil exige ou 
solicita uos cartórios que apanham o valor das taxas ou dos emolumentos 
no~ prúprios in~trurncntos. Entn:tanto, como V, E.'i.' vi:, ainda assim ocorreu 



.lunhu dl• 1979 JH,\RIO llO CONGRESSO ~ACIQ~,\I.(St.'çiio li l (}uinlu-rt.'lr~t lM 3121 

incficúci;1 c o assalto é feito contm o pequeno, sobretudo agora, quando as 
cédul;1s, sucessivamente, se multiplic<lnl. H li pessoas com lO, 20, 30 cédulas 
rurais pig,nor:uícias ou hipotecárias c, quando há um contrato novo, a avcr
haçllo terá que se fa1er a mais de todas as inscrições anteriores c, por cada 
uma delas, se cobra 550 cruzeiros; 11s veles metade do valor do financiurncn· 
to é comprometida com averbação dessa natureza. Enti1o, nós sugerimos 
uma providência. O Banco do Brasil, para fazer a avalim;ào dos bens da ga· 
rantit1, antecipadamente cobra um adiantamento. A nossa sugestão ao 
Banco, em raz!Jo de fatos abusivas dessa natureza. t: que também proceda 
por igual forma, que peça o adiantamento do próprio cliente c o próprio 
Banco faça o registro, porque o cartório não terá coragem nem condições de 
cobrar do Banco valores superiores àqudes estabelecidos. 

1: a única maneira com a qual nos defrontamos para uma solução a cu r· 
to prazo, porque a solução delinitiva, Sr. Presidente, está na Constituição, é 
a oficializaçl1o dos cartórios, Foi o próprio Governo que, através da Emenda 
Constitucional nt,l 7, alterou o art. 206 c parágrafos du Constituição, oficiali
zando os cartórios do País. Não tem sentido, Sr. Presidente, que esse disposi
tivo, a eslU altura. já depois de dois anos da promulgação da Emenda Consti· 
tucional n~' 7, não tenha sido regulamentado. Estabelece o art. 2U6, em dccor· 
ri:nda daquela Emenda Constitucional: 

(81 J Art. 206. Ficam oficializadas as scrventias do foro judicial e 
extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores exclusiva· 
mente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titula· 
rcs, vitalícios ou nomeados em caráter efctivo. 

~ 111 Lei complementar, de iniciativa do Presidente da Re
pública, disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Es· 
tados c pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias. 

Então, espera-se essa lei complementar. 
O atual Presidente da República, que se tem mostrado sensível aos hu

mildes, e que nessa sua luta pela popularidade tem, inclusive, se exposto, até 
da maneira mais intima possível, em seus exercícios matinais, poderia fazer 
muito pelo pequeno lavrador, encaminhando projeto de regulamentação a 
este inciso, com a maior urgência possível. 

Não se pode mais assistir a essa situação de diferenciação entre serven· 
tuários da Justiça. Tabcliàes com altas vantagens, cm determinados sctores, 
alguns Cartórios de Registro de Imóveis com altas vantagens, c os curto· 

rúrios modestos, que trabalham nos cartórios judiciais, gunhando vcrd;.1dci· 
ras mi!'lérias. 

Todo mundo s;~hc que o sbtcma cartorial do País foi responsável pela 
criaçi10 de uma- ntto diria c:1sta- mas de: uma dc:terminada classe social 
cxtrcmõlmcnll: innucntc. 

O meu Estado, ao longo dos anos, tem a sua máquina administrativa, de 
famílias tradicionais, montada nessa estrutura. Havia famílias cujos filhos já 
nasdam com a n:serva de cartório. Isso hoje, já nlio pode acorrer, porque 
nlio pode haver mais nomeações definitivas, mas esse abuso ocorria. Quando 
o sujeito era imporwntc:, innuentc, filho de magnatas. recebia um tabeliona· 
to ou um cmtório de registro de imóveis, para o qual nunca havia concurso. 
Agon1, quando era um pobre da vida, ele teria que fazer concurso para os 
curtórios crimin<~is ou para os cartórios cíveis das varas jurisdicionais, para o 
j~ílo em que vão gunhar miséri<~ ao longo dos anos. 

Ent~o. a SECOM. esse: órglio recentemente criado no País para difundir 
a figura popular do Presidente da República, que tem como mira, rcstabelc· 
ccr :1quilo que tc:ri:J sido o DIP. no passado, faria muito mais pela justiça no 
País c até: pela imagem positiva do Presidente da República, se mostrasse Sua 
Excelc!ncia encaminhando a esta Casa mensagem disciplinando o~ to do art. 
206 da Constituição, que terminará. por fim, cm oficializar os cartórios do 
País. 

Muito obrigado a V. Ex•, muito obrigado à Casa c àqueles que valori· 
z<Jram o meu discurso com suu valiosa interferc!ncia. (Muito bem!) 

ATO IJO PRESIIJENTE 
N• 16, IJF. 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimen
tais, c de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorga
da pelo Ato n~' 2, de 1973, da Comissão Diretora, e nos termos do artigo 333 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 

Resolve designar o Doutor Luiz do Nascimento Monteiro. Dirctor da 
Secretaria Administrativa, do Quadro Permanente, para substituir o Doutor 
Aiman Guerra Nogueira da Gama, Diretor-Gcral, do Quadro Permanente, 
durante o período de seu afastamento, em missão do Senado no exterior. 

Senado Federal, em 21 de junho de 1919.- Senador lulz Viana, Presi· 
dente do Senado Federal. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO IJIRETORA 

19• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 20 DE JUNHO DE 1979 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro· Vice-Presidente, Dinartc Ma· 
rit, Segundo-Vice-Presidente, Alexandre Costa, Primeiro-Secretário, 
Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, Lourival Baptista, Terceiro
Secretário, c Jorge Kalumc, Suplente convocado, às nove horas e quarenta e 
cinco minutos, do dia vinte de junho de mil novecentos c setenta e nove, 
reúne-se a Comissüo Diretora do Senndo Federal. 

Deixa de comparecer, por motivo Justificado, o Senhor Senador Gastão 
MUller, Quarto-Secretário. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao 
Senhor Terceiro-Secretário que emite parecer sobre o novo organograma, 
:!presentado anteriormente pelo Senhor Primeiro-Secretário, com as altc· 
rações consideradas necessárias na estrutura administrativa do Senado Fede
rui. Sua Excelência efetua uma síntese comparativa entre o a tua! organogra· 
ma c o proposto, concluindo pela sua aprovação, nos termos cm que se en· 
contra cluborado, e restando a sua formalização nos competentes Projetas 
de Lei e de Resolução, que deverão ser preparados pelo Senhor Primeiro· 
Secretário, para posterior apresentação. O Senhor Terceiro-SecretArio, fina· 
lizundo, consigna seus elogios à atuaçilo e eficiente trabalho do Senhor 
Primciro-Sccretârio no desempenho d'e sua missão. 

Com a paluvr:a, o Senhor Primciro-Sccretllrio discorre sobre os seguin
tes assuntos: 

- Propostu pura criação de empregos de nível de Assessorumcnto pura 
os Gubinetcs das Lidernnças, dos Membros da Mesa c Gabinetes dos Senha· 
rcs Senudorcs, A Comis!õliO, upós estudar minuciosamente o assunto, resolve 
incumbir o Senhor Primeiro-Secretário Jc cluhorar os antcprojetns ncccs· 
s!1rios i1 t.:oncrctizaçi'w da medida, tendo cm vistu a uprovuçüo unitnimc da 
idéia. 

-Processo n• 003015 19 3, em que o Clube do Congresso solicita 
auxílio financeiro ao Senado Federal. A Comissão, após considcra'r detida· 
mente o assunto e seus argumentos, autoriza a concessào·dtJ auxílio pleitea
do, pelo saldo a que se refere o art. 437 do Regimento Interno do Senado Fe· 
derul. 

-Ato propondo a designação de Nereu Silva Rolim" para servir, até: a 
criação da Secretaria correspondente, como Coordenador das Subsecretarias 
de Serviços Gerais, Operação e Manutenção Elctrõnica, Assistência Médica 
e Social e Serviços Especiais, diretamentc subordinado ao Dirctor-Geral. 
Sem votos em contrário a Comissão aprova a medida, assinando o Ato, que 
vai ~ publicação. 

- Expediente pelo qual o Diretor do "Comparative Development Stu
dies Center", da Universidade Estudual de New York, em Albany, Estados 
Unidos da América do Norte, convida o Dr. Aiman Guerra Nogueira da 
Gama, Diretor-Geral do Senado Federal, c o Dr. Lourival Zugonel dos San
tos, Chefe de Gabinete do Primeiro-Secretário do Senado Federal, a partici
parem do Segundo Encontro de Trabalhos e Seminfirios na área do Desen
volvimento e Inovação Legislativos, com visitas u diversos Legislativos Esta
duais dos Estados Unidos da América do Norte, durante o mês de julho vin
douro. A Comissão, considerando que o atual convite faz parte de um pro
grama que vem se desenvolvendo desde 1971, c que tem proporcionado sig
nificativos beneOcios ao aprimoramento do nível profissional dos servidores 

. da Casa, muitos deles, já tendo purticipudo anteriormente de cursos equiva
lentes, cm munifcst:açào unânime resolve autorizar a viugcm de estudos. 

-Requerimento de Cordélia Nolêto Martins, Têcnico Legislativo, 
Clussc "C", do Quudro Permanente, solicitando autorização para se ausen· 
t:ar do Pais, no reriodo de I~" de julho u lO de agosto de \979, cm viagem de 
férias. Pclu ununimidudc dos presentes u Comissão defere o pedido. 

-Processo nl' 002120 79 ~.do Governo de Mi nus Gerais, solicitando 
seju colocado ii disposic1'1o u funcionário Fernando Fonseca, a partir de 16 
de março de 1979, A Ü'lllb!<!i'ln Dirctora, tendn cm vista decis1'w untcrior de 

•h' 
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~~-------------------------------------------------------------------~ 
só ceder upc:nus um servidor aos Governos dos Estudos, decide pela retirada 
do Processo da Puuta, <1 fim de que o Diretor·Gcrnl façu vcrilicar se existe 
outro funcionário à disposição do Executivo Mineiro, a lim de poder se ma· 
nifestar a respeito, 

-Processo n• 001999 79 6, da Secretaria de InFormação solicitando 
autorizaçfio pan1 que o Sen:~do se fuça representar no IQ9 Congresso Brusilei· 
ro de Biblioteconomia c Documentação, a realizar-se cm Curitiba, Estado 
do Pamná, indicando para tanto us servidoras Cândida Maria Piragibc 
Graeff, Carolina Maria Pompeu Fortuna c Maria Luiza Pereira Varclla. A 
Comissão, pelas votos de todos os presentes, resolve deferir o pedido, porém 
apenas para um funcionário, ficando seu nome para ser indicado pela Dire· 
tora da unidade administrativa requerente. 

-Processo n~ 002699 79 6, da Subsecretaria de Análise, solicitando 
autorização para que as servidoras Maria Riza Baptista Outra c Genoveva 
Ayres Pereira Dias participem do 1011 Congresso Brasileiro de Bibliotecono· 
mia e Documentação, a realizar-se cm Curitiba, Estado do Paraná, Em ma· 
nifcstaçtio unânime, u Comissão concede o requerido, estabelecendo que SO· 

mente um servidor participe do conclave, licando seu nome para ser indica
do pelo Dirctor do órgUo solicitante. 

- Processo n• 002073 79 O, pelo qual a Subsecretaria de Edições Téc
nicas solicitu autorizução para que a servidora Leyla Castcllo Branco Rangel 
participe do )Y Seminário de Publicações Oficiais Brasileiras, a realizar-se em 
Curitiba. Sem votos em contrário, a Comissão resolve deferir o documento, 
na forma do requerido. 

- Expediente cm que o Scn:~dor Roberto Saturnino encaminha convite 
do Dircto'r do Congrcss-Programme lntcrnational d'l::tudcs Supérieurs ao 
servidor Carlos Augusto Senise, para participar de est!igio na Universidade 
de P:~ris-Sorbone, e solicita providências para expedição de passaportes, 
Pdu unanimidade dos presentes, a Comissão defere o pedido, nos termos do 
pleito, sem ânus para o Senado. 

Com a palavra. o Senhor Segundo-Secretário relata as seguintes mu· 
térius: 

-Projeto de Resoluçüo n• 01/79, da Camara dos Deputados, que altc· 
ra o§ 29 do artigo 43 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Sem 
votos discordantes a Comissão, após estudar a fundo o assunto, resolve 
aprovar o Parecer contrário do Relator, emitido cm consonância com pro
nunciamento de igual teor cxarado pela ComissUo Diretora da Câmara dos 
Deputados. 

-Projeto de Resolução n• 43j78, que altera a composição de Classes 
da Cutegoria Funcional de Assistente Legislutivo, do Grupo·Atividades de 
Apoio Legislativo, de que trata a Resolução n~' 18, de 1973, c dá outras pro· 
vidi:ncius. Pela unanimidade dos presentes, a Comissão acolhe o Parecer 
contrário do Relator, pela rejeição do Projeto e da Emenda, em virtude dos 
aspectos de inconveniência e inoportunidade administr:-~tiva de que está re· 
vestido. 

-Projeto de Resolução n9 16, de 1971), que rl!conhecc como serviço de 
cooperação intcrparlamentur o f;n.;;-)l) Parlamc.:ntou de Lingua Francesa. De· 
pois de debater os difcrenws :."~'c..:tos d:1 proposição, ~c.:m votos em con· 
trário, a Comissão aprova o P~Hc.:~er !';!vorá\·t:l do Relator, a exemplo de 
isua\ manifestação que mereceu da ComissUo Diretora da Citmaru dos 
Deputados. 

N~1du mais havendo a tratar, às nnzc horas o Senhor Presidente declara 
encerrados os trabalhos, pelo que, t:u !..ourival Baptista, T~rc..:iro-Sccretário, 
luvrci n presente Ata que, assinadu pelo Senhor Presidente, vai !I publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 20 cl<: junho de 1979. -Senador lulz VIa· 
na. Presidente 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNJCACl">ES 
E OBRAS PUBLICAS 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 1979 

Às dez homs do dia vinte c seis do mês de junho do ano de mil noveccn· 
tos c sctcnlil c nove, na Sala de Reuniões do Bloco "B", do Anexo II, prcsen· 
tc:s os Senhores Senadores Benedito ferrciru, Vicente Vuolo, Affonso Cu· 
margo c Passos Põrto, reúne-se a Comissi10 de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificudo, os Senhores Senadores 
Pedro Pcdrossian, Evandro Carreira, Lázaro Barboza c Orestes Quércia. 

Verificada a exist~nch1 de número regimental, o Senhor Presidente de· 
clar;1 abertos os tn1hulhos, sendo dispensada a lcilura da Ata da reunião an· 
terior. que é dada como aprovada, 

Constantes da pauta, são relatadas as seguintes matérias: 

Peln Senhor Senador Affonso Camarao: 
Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Cf1mara n' 123, de 1978, que 

.. alteru a redaçUo do§ 2~' do art. 72 da Lei n~' 5.108, de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Transito)" e da Emenda n• I·CCJ: 

P:~reccr pela rcjeiçüo do Projeto de Lei da Camara n• 133, de 1978, que 
.. acrescenta dispositivos ao Código Nacional de Trânsito (Lei n9 5.108, de 21 
de setembro de 1966)": 

Pureccr pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9 18, de 1979, que 
"disrõc sobre transporte colctivo em currocerias de caminhões, c dá outras 
providências": c 

Purecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9 117, de 1978, que 
"ucrescenta ~ 61' ao art. 42 du Lei n~' S.IOR, de 21 de setembro de 1966- Cá· 
digo Nacional de Trãnsito", 

Pelo Senhor Senador Vicente Vuolo: 
Parecer preliminur por audiência ao Poder Executivo, sobre o Projeto 

de Lei da Cflmara n~' 83, de 1977, que ''acrescenta parágrafos aos urts. J9 c 91', 
e altera a rcdaçào do art, lO da Lei n• 6,194, de 19 de dezembro de 1974, dis· 
pondo sobre limitação das indenizações por danos pessoais e materiais, co
bertos pelos seguros de responsabilidade civil dos proprietários de veículos 
automotores de viu terrestre". 

Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1978, que 
"inclui paragraFo ao art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Códi· 
go Nacional de Transito)"', e da Emenda n• 1-CCJ: 

Parecer pela rejeição ao Projeto de Lei da Cãmara n~' 70, de 1978, que 
"prevê a inclusào de rodovia.de ligaçUo no Plano Nacional de Viação, deter
minando a revisão do Anexo da Lei n9 5.917, de lO de setembro de 1973": e 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 7, de 1979, que 
"aprovu o Protocolo sobre Privilégios, Isenções e Imunidades da Organi· 
luçUo Internacional de Telecomunicações por Satélites- INTELSA T, assi· 
nado cm Wushington, no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo Brasileiro". 

Submetidos à discussão c votação, os citados pareceres são aprovados 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Lcila 
Lei v as Ferro Costa, Assistente a,d lwc da Comissão, a presente Ata, que, lida 
c uprovudn, serú ussinudu p~lo Senhor Presidente. 
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3, Joison Barreto 

MDB 
1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freira 

Auistenllu Daniel Reis de Souza- Ramol67.5 
Rouniãe11 Ouintas·feiras, Cll 11100 horas 
locol1 Solo "Cio ... is Bevilocqua"- Ant•o 11- Romol623 

COMISSIIO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prosidonte1 Arn9n do Mollo 
Vica·Presidonle: Alberto Silva 

Titulo101 Suplont11 
ARENA 

I. Luiz Covalcanto I. Alfonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jooa Calmon 
3. Albortn Silvo 3. Jutahy MogalhOOi 
4. Arnan do Mello 

MDB 
I. Dirceu Cardoso I. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Sontillo 

Auistonto1 Ronalda Pácheca do Oli~eiro - Ramal 306 
Rouniã~•~ Quartos·ftirat, os 11100 horas 
Local1 Anuo "B"- Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador 
João Bo"o - Ramal 484 

COMISSAO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prt~id~nte1 Dirceu Cardoso 
Vico·Prosidonte1 Adalberto Sono 

Titulares 

1, To"o Outra 
2. Soldanko Dmi 
3. Mend11 Canelo 

1, Oirc"u Cardoso 
2. Adalberto Stno 

Suplonttl 
ARENA 

1. João Calmon 
2. Murilo Badoro 
3. Jose Sarnty 

MDB 
1. Hugo Ramo• 

Auistente1 Mario Thoroza Mogolhàn Motto - Ramal134 
ReuniOtts; QuiniOI•feiros, 01 12100 horo1 
Local1 Solo "Ciavi1 Btvilacqua"- AntKO 11- Romal623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1.5 mombrot) 

COMPOSIÇAO 

Pre•ldonte1 T ano Outra 
1 '·Vico·Pro•idenfol Saldanha Cerzi 
2'.Vico·Pmidonlel Lamento Juniar 

Titulorn 

1. T a"a Outra 
2. Bernardino Viana 
3. i;,aldanha Oarzi 
4. Lamento Junior 
.5. Mendn Cano lo 
6. Adorbal Juremo 
7. Almir Pinto 
a. Lanoir Vorgos 
9, Jo1e Sarney 

SuplontOi 
ARENA 

1, Aloysio Chov01 

2. Pedro Podrouion 
3. Henriqua do lo Rocqua 
4. Joio Guiomord 
.5. Luir Cavalcanla 
6. 

,,., .. ,. ' ""· ":<:INJ'''•~·'l'll·'l")1 li: ,Y" t',l ;•··;\~~ ·r.;;·,.Jj:l'{l·~ fliLv·f"~"S~I\ . 1 I 1 , \.,.f!oloNt _, • ,,, , 

Junhc;de 1979 

MDB 

I. Paulo Brauard I. Marcos F1111ire 

2. Nobon Carneiro 2. Mauro Bonevidos 

3. Itamar Franco 3, leite Cha~01 .. Ja10 Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancr~do Nevos 

Auistonto1 Cândido Hipperfl- Ramai1 301·313 
Reuni6a11 Ouarto1·foiras, 01 11100 hora• 
Local! Solo "Ruy Barbosa"- Anuo U- Ramais621 ~ 716 

COMISSÀO DE SA\)DE -{CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Gilvon RoeMo 
Vice·Prosidonlctl Henrique Santillo 

SuploniOI 
ARENA 

1, lomanto Junior I. Saldanha Om.i 
2. Almir Pinta 2. Jorge Kolume 
3. Albarto Sil~o 3. Btnodito Canola1 
4. Jose Guiomord 

MDB 
1. Gilvan Rocha I, Jose Richo 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Joiton Barreto 

Auisrento; Carlos Guilherme FoMoca- Ramol676 
Reuniàet: Ouintol·foiras, às 10130 horas 
lacal1 Solo "Ruy Borboto"- Anexa li- Ramais621 o 716 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL-{CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prt1idento1 Jorge Kolumo 
Vico·Prttidenltl Mouro Btne'fidos 

Titulares Supltnlll 
ARENA 

I. Jorge Kalumo I. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badora 3. Jo10 Guiomard 
4. Benedito Ftrroiro 

MDB 
I. Mauro Bon~~id11 I. Cunho Lima 
2 . Agenor Mario 2. Jaison Barrolo 

Hugo Ramo• 

Ani1l'lnto1 Cariai Guilherme Fon~tco- Romal676 
Rouni6o11 Quartas· feirai, 019130 horas 
Locol1 Sala "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Romois621 o 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 mambros) 

COMPOSIÇÀO 

Prosidonle1 E~andro Carreira 
Vico·Prvsidonte: Humberto Lucena 

Titularei 

1, Raimundo Poronto 
2 Henriqu'l de Lo Rocque 
3. BatnorJino Viana 
4. Alberto Silvo 

Suplonlll 
ARENA 

1. Aliamo Cumorgo 
2 Pedro Podronian 
3. Adarbal Juremo 



.I unho de 1979 

Evandro Carreira 
Ht~mberto Lucena 
Lazaro Borbozo 

MDB 
1. Orestes Ou~trcio 
2. Evelotio Vieira 

Auittente, San ia Andrade Peixoto- Romal307 
Reuniõe11 Ouinlat•leiral, 01 9,30 horot 
Local: Sala "Ruy Borboto"- Anuo 11- Romoit 621 e 716 

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS- (C.T) 

(7 membrot) 

COMPOSICÀO 

Prel!dento• Benedito Ferreira 
Vice·Pr11idenll1 Vicente Vuolo 

lliÀRIO llO CONGRF.SSO NACIONAL(Stçioll) 

Titularei 

1. Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrouian 
4. Aflonto Comargo 

Evandro Carreiro 
2. Lazoro Barbeio 

O•oUes Ouercio 

Suplentu 

ARENA 

I. Panai Porto 
2. Lomonta Junior 
3. Alberto Sil~o 

MDB 

I. leite Chovei 
2. Agenor Mario 

Auittente, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reunioe1: Terças·leirat, Ot 10,00 horat 
local: Solo "Ruy Borboto"- Ane•o 11- Romoit621 e 716 

SERVIÇO DE CO.'USSÕES °CR.'1M.'C:.'TES 

()ulnla-relu :ZH J I :Z5 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUERITO 

Comiu6e1 Temporariat 

Chefe, Ruth de Souza Castro 
Locol: Anexo 11- Torreo 
Tolelone: 22.5·850.5- Romol303 
1) Comiuõei TemporarÍOi poro Projetas do Congreuo Na· 
ClOnai 
2) Cominoes fempororiot poro Aprecioçoo de Vetai 
3) ComiuOes Especiait e de lnquerito, o 
4) Comiuào Mista do Projeto de Lei Orçamentaria (ort 90 
do Regimento Comum). 

A"•~t11nte\ d11 Cominoe\: Horoldo Pereira Fornondu - Ra· 
..,ai 674; Alfeu d11 Oliveira- Romol67otJ Cleido Mario B. F. 
Cruz - Ramal .598; Mouro lapas doSo -Ramal 310; teilo 
Leivot Ferro Co1ta- Ramal314. 

HOR!.RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕEó PEIC-IANENTES DO SENADO FEDERAL 

IIOAA,S TERÇA S A L A S ASSISTeNTr. li OMS QUINTA S1\L•\S ASSISTE.'.'TE 

c.T. RUY DI1RMSA RONALDO C,F, CLOVIS DCVIt:.CQUA GUILHEIIME 
narnais-621 c 716 R.lmal - 623 

10:00 09:30 
C.A.R. ClOVIS B&VIL~CQUA GUILHEiliiE c.s.P.c. RUY DAROOSA SONIA 

namal - 623 n.:unais·62J. e 716 

HORAS QUAI\TA SAL A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILÃCQUA SONIA 

RUY DARBOSA Ramal - 623 
09:30 c.s.N. GUILHERME 10:00 

namais-621 e 716 RUY BF.RBOSA RONALDO c.D.F. 

CLOVIS BEVIlACOUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. I Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY DARBOSA GUILIIER!-IE 10:00 Ramais-621 e 716 
C.A. RUY DI\RBOSA SONIA 

Ramais-621 ~ 71< 11:00 C,L.S. CLOVIS DEVILÃCQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
l0:30 c.E. DI\NIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILACQUA HARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C,R.E. RUY BARBOSA c:ANoiDO 
Ramoia-621 e 7l6 

ll:OO 

C,M.E. ANEXO •a• RONALDO 
Ramal - 484 

. ' 'lt 
'' .I 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 080 SEXTA-FEIRA,29 DE JUNHO DE 1979 BRASILIA- DF' 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV. da Constituição, c eu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 28, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar empréstimos em fontes externas de finan
ciamento, no valor global de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos) para finan
ciar o Programa de Investimentos do Estado. 

Arl. I• E o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar, com o aval do Governo da União, cm
próstimos em fontes externas de financiamento, no valor global de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte
americanos), ou o equivalente em outras moedas, com grupo financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministório da 
Fazenda c do Banco Central do Brasil, destinado a financiar o Programa de Investimentos do Estado e projetas compreen
didos no 11 Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Arl. 2• As operações de empréstimo realizar-se-ão na forma aprovada pelo Poder Executivo Federal, à taxa de 
juros, despesas operacionais, acróscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro 
de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
politica económico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto nas Resoluções n• 1.981, de 4 de dezembro de 1978 
e n• 2.111, de 13 de junho de 1979, ambas da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de junho de 1979.- Lui: Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, c eu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 29, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) para aplicação em programas sócio
económicos do Estado 

Ar!. I• E o Governo do Estado do Ceará autroizado a realizar uma operação de empréstimo externo, com o 
aval do Governo da União, no valor de USS30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos),ou 9 equivalente em 
outras moedas, de principal, junto ao Banco do Brasil S.A. - Agência Grand Cayman - sob a orientação do M inis
tório da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para financiar programas para o desenvolvimento sócio-económico do Es
tudo, compreendendo projetas de eletrificaçào rural, transporte rodoviário, formação e aproveitamento de recursos hidri
cos. retransmissão de TV e assistência e capacitução de menor. 

Ar!. 2• A operação de empróstimo realizar-so-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de 
juros, despesas operacionais. acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro 
de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execuçr10 da 
politica cconômico-linanceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 10.258, de 25 de abril de 1979, 
publicada no Diário Oficial do Estudo, n• 12.580, de 27 de abril de 1979. 

Art. 39 Esta Resoluçi1o entra cm vigor na duta de sua publicuçno. 
Senado Federal, 28 de junho de 1979. - Lui: Vitma, Presidente. 
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r-

I Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Yian;1, Prcsidcntl:, nos termos do urt. S~. incisn JO, do R c~ i· 
mcnto Interno, promulgo a seguinte 

RESOLU('AO N" 30, DE 1979 

Revoga o art. 611 du Resoluciio n"' 17, de 1973, cria funcl~es grntilic;1da!'t de "()ficial de (;ubinelc'',c 
dá outras prm·idências. 

Art. 1• E rcvogud'o o urtigo 6'' da Re>oluç1to n' 17. de 1973. 
Arl. 2' S1to criadas, no Anexo li- Quadro de Pessoal do Senado Federal, !tem 11- Futwóe> Gratiticudas

do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resoluçi10 n•• SH, ue I 972, 9 (nove) funções gratifica· 
das, símbolo FG-J, de "Oficial de Gabinete", com destinação ao~ Gabinetes dos membros Lia Comiss~10 Dirctoru c aos 
Gabinetes dos Lideres da ARENA c do MDB. 

Art. Jll A Subsecretaria de Pessoal ado tará us providências ~.:ahivcis ü comratibililaçào do Ubrmtn na rn:st.:nlc 
Resolução com o Regulamento Administrativo do Senado Fedcnll, mediante sua rt.:puhlicaç[w. 

Art. 4\1 Esta Resolução entra em vigor na data de sua puhlicaç~w. revogadas a~ disrosiçiJes cm contrúrio. 
Senado Federal, 28 de junho de 1979.- L11i: Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42. inciso IV, da Constituiçr1o, t.: cu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLU('ÀO N• 31, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operações de empr~stimo externo, no valor glo
bal de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos) para aplicação em programas c 

atividades naquele Estado. 

Art. I' E o Governo do Estudo do Paranil autorizado a realizar operações de empréstimo c.xtcrno, com o aval 
do Governo da União, no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-,unericanos), ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a instituições financeiras a serem indicudas, sob a orientação Uo Ministério da Fazenda 
c do Banco Central do Brasil, para ser aplicado cm programas e atividudcs constantes de orçamentos anuais c plurianu,Lis. 

Art. 2"' As operações de empréstimo realizar·sc-ão nu formu aprovada pelo Pndcr Ext.:cutivo Ft.:dcr~ll. ü taxa de 
juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro 
de empréstimos da espécie obtidos no exterior. obedecidas as demais exigc!ncias dos órg~tos encarrcgut.los du c.xccuç[IO da 
politica cconómico-Gnanccira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei· Estadual n'' 7.157. de 2H de maio de 1979, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Puranil do dia 29 de maio de 1979. i 

Art. Jo Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 1 

Senado Federal, 28 de junho de 1979. - Lui: Viana, Presidente. i 

.. -----·-.. -·-.. ··--·--.. ··-- ·-·--·-- .. -·-··--·-···- ____ j , ..... ___ _ 
SUMARIO --·· .. ·------ --·--· 

pan1 que uqudc: Estudo possa contratar operação de empréstimo c1itcrno 
no valor que menciona pura os fins que especifica. 

I t -ATA DA 109• SESSÀO, EM 28 DE JliNHO DE 1979 

I 
1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

! 1.2.1 - Pareceres 

Referentes Us seguintt>s mathia.r: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 30/79 (n• 5.795-B/78. nu Casu de 
origem), que autoriza a Comissão de Financiamento da Produção -
CFP a alienar o imóvel que menciona. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 8/79 (n' 4-B/79, na Cilmuru 
dos Deputados), que aprova o Protocolo de Prorrogação do Acordo 
sobre Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multilibrus), assinudo 
cm Genebra, a 30 de dezembro de 1977. 

- Projeto de Lei du Câmara n• 85/78 (n• 2.931-B/76, na Cu"' de 
origem), que modilicu a redução do urtigo 306 do Código de Processo C i· 
vil. 

- Projeto de Lei du Citmuru n' 21/18 (n• 125-C/75, na Cusu de o ri· 
gcm), que dispõe sobre us empresas de transporte rodoviário de curgu ou 
de pussagciros, e dá outras providências. 

1.2.2 - Requerimentos 

- NY :!Jllj79, de urgênciu, parn 11 Jlrojct~l Je Rcsoluçi1o n1' 36f7'l, 
que rcvogu o art. 61' d11 Rcsolu~;:io nll 17/73. cria funções grutificaJus de 
Olicial de Gabinete, c dú outras pro\'Ídênci<IS. 

- N" :!Jlf79, t.lt: ur~i:ncia, pura u Ol'ido nQ Sjll/79, do Governa
dor do btado do Par;m;'l, ~nli.:itandu autorinu;:w do Scnadu I 'cdcr.d 

1.2.3 - Discurso do Expediente 

SENAOOR MURILO BADARO- Apelo ao Sr. Minis<r11 da ln· 
dústria c do Com~rcio em ravor du revoguçiio du Resolução nl' 35 do 
CONSIDER. que estabeleceu preço CIF uniforme paru o aço em todo o 
território nacional, tendo cm vista seus rcnexos sobre as indúSirias do Sul 
do· Est:~do de Minas Gerais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projc1o de Lei do Senado n' 18/77, do Sr. Senador Otto Leh
mann, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dú outras rro· 
vidências, Aprovado, cm primeiro turno, nos termos do substitutivll de 
plcnítrio. A Comissão de Redução, 

- Projeto de Lei du Cúmaru n• 24/79 (n• 5. 796/78, nu Casa de o ri· 
g.cm), de inici:Jtiv;.l do Senhor Presidente du República, que concede pcn· 
snu cspeciítl u Durei da Silva, c dá outras providêncius. Aprovado. A 
s;mçào. 

1.4- MATtRIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 36f79, cm regime de urgênciu, ,nos ter· 
mos dn Rt..·4ucrirncnto n"' 23U/79,Iido no Expediente. Aprovado, a pó\ rw· 

•rc~.:cr!.!s da~ comissões comrctentcs. A Comissão de Rcd:~ci'lo. 
- Otú:ill Jl1' s; ll j79, cm regime de urgênciu, nm termos do Reque· 

rinH:nto 11'' 2.1 l/7(1, lido no Expediente, Aprovado, upós parecere~ da.., ~o:n· 
1111wu.:~ ulllllh'tcntc ... nos termos do Projeto de Rcs~ 1 luç~lo nt' 411j7tJ :J 
I un11'•~ 1u d<: Rt·tl.il., 1n 

-- ------- --··--·· --
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- Rcdaçih1 final do Projeto de Rcsolw;rw nY )6/79. cm regime de 

urgi:n~.:iu. Aprovadu. A rromulguçào. 
- Redaçào finul do flrojcto de Resolução nY 4UJ79, cm regime de 

urgi:nci:~. Aprovada. A rrumulgução. 

1.5 - DESIGNAÇi\0 DA ORDEM DO DIA DA I'ROXIMA 
SESSi\0. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA IIII• SESSÀO, EM 2H DE JUNHO llE 1979 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EX PEDI ENTE 

2.2.1 - Ofícios do Sr. J9~Secretárlo da Cim11ra dos Deputados 

Comunicando a rfjeirào daJ .w.'guinu.r mathias: 

- Projeto de Lei do Senado n' 167/75 (n9 1.997/76, na Câmara 
dos Deputados), que dú nova redução ao caput do art, 487 da Consoli· 
daçr1o das Leis do Trabalho (CL T). 

- l'rojeto de Lei do Senado n' 60/74 (n' 1.947/76, na CUmara dos 
Deputudos), que concede estabilidade provisória à empregada ge!-.t<mte. 

2.2.2 - Pareceres 

Rl'}~rl'llll'.\' iJJ .H•guinteJ matérias: 

- Suhstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da C:'imam n11 Jf74 
(n'.' K45/7~. na Casu de origem), que regula os contratos para a gr:tvação 
c cnmcn:ializaçrto de discos musicais. (Redução do vencido para o turno 
surlcmentar). 

-Projeto de Ld do Senado n9 106/79, que ultera o artigo 134, inci
so 11, do Código Civil Brasileiro. (Red<.~çào final). 

- f>rojcto de Resolução nq 16/79, que reconhece como !-.erviço dt: 
~.:oopcrw.;ào intc:rpmlarncntar o Grupo Parlamentar de Lingua Fnmcc!l;t. 
(Red:u;rto fin:tl). 

- J>mjeto de Lei do Senado n9 136/79-DF, que fix~t o eretivn dn 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c d:'i outras providências. 

2.2.3 - Requerimenlos 

-No 233/79, de urgência, para o Oficio n' S/12/79, do Governa· 
dor do Estado do Rio de Janeiro, solicitando autorização do Scn:tdo Fe· 
dcral a fim de que possa contratar operação de empréstimo externo, no 
v:tlur que mcncionu pura os lins que especifica, 

- N" 2J4j79, de urgência, para o Oficio nY S/13/79, do Prcfdto da 
cid;tdc do Rio de Janeiro, solicitando autorização do Sc:nado Federal 
par:• que ;1qucla Prcrdtura possa contr:llar operação de emprêstimo c.\
tcrno nn valor que menciona puru os fins que cspecificn. 

2.2.4 - Lcilur11 de projeto 

- Projeto de Rc:solução nY 41 f79, de autoria de Sr. Sen;.tdor Orestes 
Quérciu, que criu Cornissi1o Purlamentar de Inquérito, destin:tdi.t a invcs
tig:tr denúncia sohrc violações de direitos humanos nos últimos dct :mos. 

2.2.5 - Comunicação d11 Presldfncia 

- Convoc:1ção de sessão extraordinf.tria a realitar-se hoje, tis IH ho
ras c JtJ minutos, com Ordem do Dia que designa. 

2.2.6 - Discursos do Expediente 

S/:',\':1/)0R :1/.M/R PINTO- Convênio firm:tdn entre a NU
CLEBRi\S c a PETROFERTIL, destinado à implantação de rodovia que 
ligmit mina de urimio :1 instalações de estudo do minério, no Est<tdn dn 
Ccarú. 

SfN.-IIWR.·I HUNICJ:' MIC/11/.f.'S- Linhas mestras de sua 
utuuçrtn parlmnentar como Senador pelo Estado do Anmwnas. 

SfN.-IIlOR ROIII!RTO S.-ITURNINO- l'rohlcnw dn halanc•> de 
pagamentos c do cndivid:unento externo. 

2.2.7 - ComunlclltiJcs 

- IJu Sr. Scnadm Mendes Can:tle, Presidente d:.t Combs;lil de t\\· 

\111\lll.., Rep.innais, cnnwnicando que ns Srs. Senadores Mauro Bcr.Jt:\'idc\ 
c Fvamlrll Carreira, fomm dcsi~nados p:tra purtidparem das rcuntõt:s do 
Cnn~clho Dclihcrativn da SUDENE c da SUDAM. rcspccti\';uncntc. 

2.2.H - Lcilura de projeln 

- Projeto de Lei do Senado nY ~U2j79, de autoria do Sr. Senador 
J.'mnc.:o Monturo, que revoga o art. IQ da Lei nY 4.771. de 15 de !ooetemhro 
de 19M (Código Florestul), para proibir a derrubadu de: norcstas hetero
gêncas, aind:t que rara transformit-las em homogêneus. 

2.2,9 - Requerimcnlo 

- N11 ~35j7'l, de autoriu do Sr. Senador João Calmon, solicitundo u 
tmnsc.:riçrto, nos Anais do Senado Federal, da conrerência pronunciadu 
pelo Senudor Luiz Vianu no Simpósio Sobre o Nordeste, na Câmara dos 
Dcput:tdos. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 34/78 (n' 3.551/77, na Casa de ori· 
gcm), que dispõe sobre a contagem em ravor dos segurados do INPS do 
tempo de serviço público estadual e municipal. Volaçào adiada, para uu
diC:nciu da Comissão de Constituição c Justiçu, nos termos do Requeri
mento n"' 236/79, 

- Requerimento nY 19~/79, de autoria do Sr. Senador Lourivul 
Ruptist~t, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fedem\, do dis
curso prorcrido pelo Senhor Presidente da República, João Buptista Fi
gueiredo, cm São Paulo, por ocusião do recebimento do título de Presi
dente Honoro'.trio da Sociedade Rural Brasileira. Aprovado, 

- Requerimento nq 2U8J79, de autoriu do Sr. Senador Dirceu Car· 
do!ooo, solicitando o desurquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n11 ~72/7H. do Sr. Senador Otto Lchmann, que dá nova redução à alinea 
"a", do ~trt. 32. da Lei n~' 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Aprovado, 

- Projeto de Lei da Câmara n' 86/77 (n' 877/75, na Ca>a de o ri· 
gcm). que ultera dispositivo da Lei n~' 4,591, de 16 de dezembro de 1964. 
Discussão encerrada, voltando às comissões competentes c:m virtude: do 
rccchimcnto de emenda c:m plenário. 

-Projeto de Resolução n~' 35/79, que autoriza o Poder E.'<ccutivo a 
~tlicn01r lt Empresa Agropecuitria Santa Ursula Ltda., lotc:s no Distrito 
/\gropecuúrio du Superintendência da Zonu Franca de Manuus 
(SUFRAM/\) para u implantação de projetas devidamente aprovados, 
em f.trca de quinze mil hectares. Discussão adiada, para a sessão do dia 22 
de agosto próximo vindouro, nos termos do Requerimento nq 237/79. 

2.4- MA TERIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

-Ofícios n~'s S/1~ e Sj\3, de l'l79, em regime de urgência, nos ter
mos dos Requerimentos nYs 233 c: 234, de 1979, lidos no ExpcdiCnrc. 
Aprnvados, :~pós pareceres das comissões competentes, nos termos dos 
Projctos de Resolução n's 4Z e 43, de \'l79, i\ Comissão de Redução. 

- Red:tçbes finais dos Projetas de Reso\uçilo n"'s 4~ e. 4J, de I '179, 
cm regime de urgência, Aprovadas. i\ promulgaçüo. 

2.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SfNADOR MARCOS FREIRE- Situação de insegurança por que 
passa o pc4ucno e rnC:dio lavrador nordestino, em face dus irrisórias inde
nit<tções p<tg<ts pelas companhias, nas áreas des:tpropriadas para cxe
cu~.;rto de projetas de irrigação. 

SEN.-1/lOR BERNA R/l/NO VIANA- A redução do número de 
han~:os c o C.\crciciu de uma maior fiscalização c conlrole dos b:tncos cn· 
tre ~i. nos volumes das operuções de clientes de médio e grundc pllrtc, 
quando suas :ttividadcs estejam vinculadas a projetas financiados por ins
tituições oficiuis, como medidas que exigem a brevidade du reform:t han
cilri~t. 

SI:'N,II>OR JORGE KALUMI:.'- Congratulando-se com o Prcsi
Jentc da República, pelo envio ao Congresso Nacional de projeto de lei 
dispondn sohrc :t concessão du unistia. Trunscurso do IIY :tniversúriu de 
falecimento do ex-Presidente Humberto Alcnc:tr Castcllo Bmnco. 

SI:'N.·II>OR EVE/.ÀS/0 1'11:.'/RA- Considerações sohrc :1 distri· 
huiç~o da rcnd~t nacional, 

SI:'N.-l DOR NELSON ('.-J RNEIRO- Situação de scrvidorc!oo rcdis
trihuidn\ pela União. 

SI:'S . .JI>OR Ci:IST:ÜJ .\I('U.I:'R - Serviços prc~l:ulus an Fstudu 
de ~latu (irns~o. relu l11stitutn llistúrico c Gcugrúlku Jaquck btaUo. 
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SI:'N..IIJOR /.OUR/V,I/. HAI'TIST,I - Resultados alcancado> 
pela Coordcmu;l1o do Ensino Agropt:cuário- COAG RI, no exerddu de 
l'llX, 

2.6 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

3- ATA DA Iii' SESSÀO, EM. 28 DE JUNHO DE 1979 

.1.1 -ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3.2.1 - Pareceres 

ReferellltJ à Jegrlintt' nuutria: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 125/78 (n' 5.569-B/78, na Casa de 
origem), que "dispõe sobre requisição de servidores públicos da ad~i~is· 
traçào direta c aut!uquica pela Justiça Eleitoral, e dá outras prov1den· 
cias". 

3.2.2 - Comunlcoçio da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se amanhã, às lU 
hor:ts, com Ordem do Dia que designa. 

3.2.3 - Requerimentos 

- N' 23Mj7<J, de urgência para o Oficio S/14/79, do Gomnador do 
Estudo de Santa Catarina, solicitando autorização do Senado Federal 
para que aquele Estado possa contratar operação de empréstimo externo 
no valor de trinta milhões de dólares norte-americanos para os fins que 
cspccilica. 

- N' 23'lj79, de urgência para o Oficio S/ 15f79, do Governador do 
Estudo de Pernambuco, solicitando autorização do Senado a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo no valor 
que menciona, para o fim que especifica. 

3.2.4 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n' 203/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parágraro ao art. 38, da Lei n"' 3.~07, de 
26 de agosto de 1960. 

- Projeto de Lei do Senado n' 204/79, de autoria do Sr. Senador 
Agenor Maria, que acrescenta § 2~' ao art. Jll, da Lei n~' 4.343, de 17 dt: 
julho de 1963. 

.1..1 -ORDEM DO DIA 

Parecer dn Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mcns:~gem 
n~' 105/19 (n~' 190j79, na origem), pela quul o Senhor Presidt:ntc da Re· 
púhlicu submete i1 delibemçào do Senado u escolha do Dr. Willium An· 
dr ade l,alterson, parn exercer o cargo de Ministro do Tribunal Fcdcrul de 
Recursos, na vuga, destinada u Advogados, decorrente du uposentudoriu 
do Ministro Paulo Laitano Távora. Apreciado em sessio secreta . 

.1.4- MA TERIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

- Olicios nYs S/ 14 e Sf 15, de 1979, em regime de urgência, nos ter· 
mos dos Requerimentos n~'s 238 c 239, de 1979, lidos no Expediente. 
Aprovados, após pareceres das comissões competentes, nos termos dos 
Projetas de Resolução n"'s 44 e 45, de 1979. i\ Comissão de Rcd;u;ào. 

- Redaçi\cs nnais dos Projetas de Resolução n's 44 e 45, de 1979, 
cm regime de urgência. Aproudas. i\ promulgação. 

.1.5 - DISCURSOS Ai'OS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Sr. Ministro da Prc· 
vidência c Assistência Social, em ravor do aumento para um salúrio mini· 
mo, da pensão dada aos septuagenúrios. 

.1.6 - DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSiiO. ENCERRAMENTO. 

4 - RETIFICAÇÀO 

-Ata da 96• Sessão, realizada em 19·6·79. 

S - ATOS DA COMISSÀO DIRETORA 
- N's 29, 30, 31, 32 e 33 de 1979. 

6- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 17, de 1979. 

7- ATAS DE COMISSOES 

8 - MESA DIRETORA 

9- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 109• SESSÀO, EM 28 DE JUNHO DE 1979 
I • Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

- EXTRAORDINARIA -
PRESIDENCIA DO SR. NILO COELHO 

ÍIS 9 HORAS E .10 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kulume- José Guiomard- Eunice Michilcs 
- Evundro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbus Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Roc· 
que- Josê Surney- Alberto Silvo- Bernardino Viann- Helvidio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinar· 
te Mariz- Jcssê Freire- Cunha Lima- Millon Cabral- Aderbal Jure· 
mu- Marcos Freire- Nilo Coelho- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante 
- Teotõnio Vilela- Gilvun Rocha- Lourivul Baptista- Passos Porto
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
João Calmon - Moacyr Dulla- Amarnl Peixoto- Nelson Carneiro
Roberto Suturnino - Itamar Franco - M urilo Badar6 - Amurai Furlan 
- Franco Montara- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Lázaro Bar· 
boza - Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes 
Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Afronso Camurgo- José 
Richa- Leite Chaves- Evelúsio Vieira- Jaison Burreto- Lcnoir Vurgus 
- Jluulo Urossard - Tarso Outra. 

O SR. I'RESIUENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença acusa o 
compurecimento de 62 Srs. Senudores. Huvcndo número regimental, declaro 
aberta u sessi1o. 

O Sr. '"'·Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E /Ido o s.gulnu 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N' 366, DF. 1979 

Da Comlssilo de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n' 30, de 1979 (n' 5.795-B, de 1978, na Câmara dos Deputado!), 
que uautorlzu a Comls.•Ao de Flnancl1mento da Produçio - CFP a 
allcnur o lmôn~l que menciona". 

Rclulor: Senador Mendes Canalc 

Na forma regimental, vem ao exame du Comissão de Finanças o projeto 
de lei autoriza 11 Comissão de Financiamento da Produção- CFP u alienar 
o imóvel que mencionu. 

A proposiçUo é de iniciativu do Senhor Presidente du República, sendo 
submetidu ü dcliberu~;ilo do Congresso Nacional, nm termos do urt. 51 da 
Constituição e se fuz ucompanhur de Exposição de Motivos do Senhor Mi· 
nistro de Estudo da Agricultura, que destucu: 



.lunhutlc.•IIJ7~J UI AlUO DO CO:"íGRE.'\SO ~ACJO~AI. (Sc.•çitnll) St<!i.fu·(cina 29 3131 

''A Cumb~f•o dt: Fin>~nd;:unentu dói Produção- CFP, Autar· 
qui;t Fcdcr:ll vinc.:ulada a c.:st;J Sec.:ret;lria de Estado, é proprietária 
do 7" pavimento do Edifh.:iu P:1lúcio do Dcst:nvolvimcnto, situ:1do 
no ScttJr Bancúrio Norte. ne~ta C:1pitul. 

Rcl'cridn imóvel, cuja úrcu útil é de pouco muis de 1.200 ml, 
acahuu por se tornar insuficiente pma acomodar os serviços da Au
t;Jrc.JUiu, cm virtullc de seu crescimento nos últimos anos, o que de· 
terminou a :1quisição Uc um prédio na Avenida W jJ Norte, Quadra 
51-l, Lote 7, Bloco B. com ccrc<~ de ~WOO m: de área, ondeestú hoje 
~ediada a CFP. 

As.~im sendo, pretende a Autarquia alienar o aludido pavimen· 
to dn Palúcio do Desenvolvimento à Companhia Brasileira de Ar· 
matem1mcnto- CIBRAZEM, Empresa Pública Federal também 
vinculada a esw Pastu, ii qual se encontra atualmentc locado c que, 
consultad:t, manifestou interesse em adquiri-lo. 

Nos termos do Parecer H-525, da douta Consultaria Geral da 
Rcpúhlica. hú necessidade, na espécie, de autorização legislativa 
para a concreti1.ação do negócio, razão pela qual tenho a honra de 
submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo ante· 
projeto de lei, que consubstancia a medida proposta," 

Na C;imara dos Deputados, a matéria foi aprovada cm Plenário, após 
manifeswções f<~vorávcis das Comissões Técnicas daquelil Casa Legislativil, 

O imóvel. objcto dil autorilaçãv legislativa pleiteada, constitui-se do sé· 
timo <~ndar do Edifício Palácio do Desenvolvimento, sito no setor Bancário 
Norte, nesta Capital. da rcspectiv:1 fmção ideal do terreno c mais sete vagas 
n:t fWr<lgcm. além das bcnfeitoriils cxistt:ntes. 

Sob n a~pectll fin:1ncciro- competi:ncia regimental desta Comissão
nat!;1 temos 1.1 opor ao projeto. 

Manifest:llllll·nos, assim. pcl:t aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n'·' JO. lle 1979. 

S:1la lias Comissõcs.17 de junho de 1979.- Cunha Lima, Presidt:ntc
Mcndc.•!t. Canall•, Relator - Vicl•ntc Vuolo- Arnon de Mello- Jor~e Kalu
mc- Arrom~~o C:mutr~o- Tancrcdo ~eles- Lomanto Júnior- Saldanha 
Ul'rli. 

I'ARECERF.S N••s 367 E 36H, DE 1979 

Sohrl' o ProjciO de Decreto lc~islatil'o n' 8, de 1979 (n9 04-8, 
de.• 1979-CD) que .. aprol'U o Protocolo de Prorrogação do Acordo 
!'iobrc Comércio Internacional de Têxteis (Acordo Multlfibras), assi
nado l'm G('nl'hra, a 30 de dezembro de 1977". 

PARECER N• .167, DE 1979 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Rclutor: Senador Selson Carneiro 

Vem ao c:x:1me desta Comissão, proct:dente da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo nq -l·B, de 1979, que "aprova o Protocolo 
de Prorrog:u;ão do Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis {A· 
~ordo Multilibras), assinudo em Gent:bra, a 30 de dezembro de 1977. 

Em sua Exposição de Motivos ao Sr. Presidente da República, infor
mou o cnti1o Ministro das Relações Exteriores que "cm 14 de dezembro de 
1 ll77, terminou, no Comitê de Tê.xteis do Acordo Geral sobre Tarifas Adun
neims c Comércio (GATT), o longo procc:sso de negociação entre países ex· 
portmlurc:s c importudorcs de têxteis, relativo ao futuro do Acordo sobre 
Comércio lnternucionul de Têxteis, conhecido como Acordo Multilibras, 
cuja vigência se encerrou cm 31 de dezembro findo { 1977). Essas negociações 
culminur:un com n ;Jdoção pelo referido Comitê, por consenso, de texto de 
Protocoln de Prnrrng:H;r1o do Acordo sobre Comércio lnternucionill de Têx
tc:is. que e~tcnde SlHI vi}:lência:Jté J I de dezembro de 1981". Muis udiunte, in
forma o Chanceler brusilciro no Chefe do Governo, depois de relatar as dili· 
culd;u.lc~ ,urgiUas 11:1qude concluvc: .. As posições brasileiras durante todo o 
Uesenrol;lr desse processo de negociuçiio foram objeto de coordenuçUo pro· 
nHwida pelo Ministério dus R dações Exteriores no seio do Grupo Têxtil, de 
~JUC purticip;1111 os ~·linistérios da F:uend;~ c d:1 lndústriu c do Comércio, u Car
teira de Curní:rcill E\tc:rior do B:mco do Brasil, u Confedcruçüo Nucionul do1 
lmlústria c n Con~clho Nucionul dalndüstriu Têxtil. Diunte dus circunstlin
cia~ difkcis cm que se rculinmun o.ts negociuçõc:s rel:ativas h prorrog:~çi1o do 
A~onh1 f\.! ullilihr:~s, c por est:lrcrn refletidas no texto do consenso do respcc· 
livo prntm:nln c do ~cu anexo, :1s posições do Grupo Têxtll brusilciro, ore· 
prc~cntautc.· \uplcntc do UrasiljunhliiO GATT, Ministro Aderbul Costu, foi 

autnritadn li OIS!ooin:tr, crn 30 de dc1emhro de 1977, ad rt•/t•rt•ndum do Congres· 
~o Nacinn;1l. es~c: in~trumentn". 

Meu voto é pela aprnvaçi10 do Projeto de Decreto Legislativo n9 8, de 
1979. 

S:.1la d:1s ComisslJcs, JO de m<~io de 1979.- Saldanha Derzl, Presidente 
- ;-lcbon Carneiro, Relator- Almlr Pinto- Amaral Peixoto- Tancredo 
;-ll·l·c~ - l.om11nto .Junior- Bernardino Vianna - Aloysio Cbaves- Aderbal 
.Jurcma - UenrilJUt' dl• l.a Rocque - Mendes Canale. 

PARECER :o<~• 368, DE 1979 
Da Comissàu de Economia 

Relator: Senador Tancredo Nel'es 

Após ter sido examinado pela Câmara dos Deputados, que o aprovou, 
chega a esta Comissão o texto do Protocolo de Prorrogação do Acordo 
~obre Comércio Internacional de Té:xteis (Acordo Multifibras), assinado cm 
Gcnebrt~, a JU de dezembro de 1977. 

Ci.lbe ressaltar, no Protocolo sob análise, a realirmaçito, pcl<~s partes do 
Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis, de que pc:rm<~necem inal· 
ter<~dos os termos do Acordo relativos à competência do Comitê de Têxteis c 
do OrgUo de Vigilância de Têxteis. 

Igualmente, as partes do Acordo confirmaram os entendimentos con
substanciados nas Conclusões adotadas pelo Comité: de Têxteis cm 14 de de· 
1.embro de 1977, cópia das quais c:ncontra·se inclusa. 

Em razão disso, houve concordância no sentido de prorrogar a validade 
do Acordo por um período de quatro anos, até: 31 de dezembro de 1981. 

Para situilr melhor o problema, é de fundamental importânci:1 um cn· 
tendimento dils Conclusões adotadas pelo Comité de Té:xteis. 

Nas suas primeiras linhus, esse documento menciona as dificuldudes de 
ordem prâtic01 encontradas por certos países importadores c diversos países 
c:.'<portadores na aplicação dos dispositivos do Acordo Multifibras. Reco
nhece, então, que essas dificuldades, algumas das quais vêm de longa datu, 
afctam seriamente o desenvolvimento cconômico c comercial dos países cm 
desenvolvimento, 

E reconhecido tambi:m pelos mc:mbros do Comité: de Ti:xtc:b pcr~istir a 
tendência a uma situação insatisfatória no comércio mundial desses produ· 
tos. 

Du negociação ficou ucordado que quaisquer problemas importantes 
sobre comércio de tê.'<teis deveriam ser resolvidos através de consultas c: ne
gociações. 

Estas incluíram a possibilidade de serem uceitos, de comum ucordo, 
afustamentos razoáveis com relação a elementos específicos do Acordo M ul
tifibr:as. sendo acordado que cada um desses afastamentos tcriu carátt:r tem· 
porârio. 1.:abcndo aos participantes que os Jdotasscm retorno no menor pra· 
1.0 possível :to âmbito do Acordo. 

Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exterion:s, de 1U de ju
nho de 1978, refere o longo processo de negociação do Acordo Multifibrus, 
encerrado com a adoção do Protocolo a que aludimos anteriormente. 

E observado que durante a vigé:ncia original (1974·1 'l77) do referido 
Acordo, este revelou-se encaz na rcgulamentaçUo do comi:rcio ti:xtil interna
cional, "particularmente por cswbelcccr, cm termos precisos, os principias c 
critérios fora dos quais não seria lícito aos países importudorcs aplicar rc:s· 
trições às importações, havendo-se, dessa maneira, evitado os c.\cessos pro· 
tecionistus que, na falta de tul instrumento internacional, se tinham verifica
Uo anteriormente à sua celebraçUo ... 

O item 5 da Exposição de Motivos esclarece o conteúdo dus conclusões 
do C omiti: de Têxteis, anexus ao Protocolo de Prorrogação do Acordo. 

Estas conclusões qualificam a prorroguçUo, feita sem emendus formais 
<lO antigo t\cordo, mas sujeita a certas interpretações defendidas pcl<~ Comu· 
nid<tdc: Económica Européia, desde que esta pode aplicar, nos seus acordos 
hil<lleruis de ti!:~teis, "afustumcntos ruzoávcis" em relação aos princípios do 
Acordo, p:tru enfrentar o que qualilicu de crise sem precedentes no sc:tor té:x
til comunitúrio. 

Em virtude: disso, ajunta a Exposição de Motivos do Ministério d:1s Re· 
luçõcs E:\teriorcs, o Brasil desenvolveu entendimentos com os dem:1is puisc:~ 
cm desenvolvimento, e:<port;!dorcs de têxteis, a fim de adicionur :1o texto d:1s 
~.:onclusõcs do Comité elementos que lhes emprestusscm equilíbrio. 

Niio restu dúvida quanto às dificuldudes que o Pnís tc:m cncontntdu, ;1 
nivcl internadonul, pum ampli:1r 11s suus exportações. 

Desde que ocorreram os primeiros reujusl:lmentos de preço~ internucio· 
nais, com mais destaque puru o petróleo, c que prosseguem, ;ts diticuldude~ 
externas tornamrn-se ainda maiores, agruvadus, no C11so brusilciro, rw con· 
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diç~ltl 1.lc Pai:, de menor de:-.cnvolvirncnto, pd;1 impo:-.:-.ihiliUadc de ~erem rc· 
pa""adn:-. n~ rc:-.ultados ncg;llivos. 

:\~.:umulanws ~~~~1/cir.r comcrci:Jis, ultimamente ating.iiH.hl, cm l'l7X, a 'lXH 
milhllc~ de dlllmes. 

Ao mc:-.nlll tempo, na medida cm que no pcrimlo imediatamente ante· 
rinr houvera um ch:vadll cn:scimento da divida c.xtcrna do Pai:-.,n rc;Jjustc de 
prcçns intcrnadunais c :1 crise, lJUC se articulm;un, impuseram umnnvn cndi· 
vid:uncntll, de.: nwiorc.:s proporções. 

Somente entre.: 1975 c.: 197M, 11 divida externa do Pai:-. nwis Utl que.: 
dnhrou, pois de.:~ 1.171 millú"lc:-. de dólarco;, 111.) primeiro desse:-. iiiHl"· atingiu a 
4.1.511 milhi'lcs de dólares, no dcrr:~deiro período. 

Aoladn d:ts dineuldudcs internucionais, c com o sentido de.: rc.:pa:-.samcn· 
to J11s Ue:o.ClJUilihriLlS, os p:IÍscs desenvolvidos revigomr;Jm medidas protccio· 
ni~t;1s, c:-.pccialmentc com rcl:1çiio a produtos de origem industrial. muito 
cmhnr:1 alg.unws restrições :~tingissem hcns de origem agricola. 

1 negavelmente.: o protccionismo tem sido um obstúeulo ao e4u ilihriu d;J:o. 
cnntas externas hrusileiras. 

As medidas restritivas têm sido mais vigorosas na Comunidade Econõ
mica Europ~ia c nos Estados Unidos, cxatarncnte os nossos maiores pareci· 
ros comerciais. Em 197M, as tr:ms~tçõc.:s comerciais do nosso Pais com a CEE 
for;un da ordem dos 6.276 milhõcs de.: dólurcs c cornos Estados Unidos atin· 
giram 5.774 milhl1es dc dói;Jrc.:s, segundo o relatório do B:mco Central do 
Br;~sil. de IIJ7X. 

~o c.:ntanto, no toc;mte aos produtos têxtds, o mesmo do~:umcnto oh· 
scrv;1 4uc ~ts vendas ptlra os países de economiu desenvolvid~l poderiam ter 
sido maiores, muito embora tivessem atingido a 401 milhões de dól:trc.:s, no 
período mcndon~1do. 

E import:tntc tc.:r sempre cm vista que, dentre os ohjetivos do Acordo 
sohre Com~rcio lntern:1cional dc T~xteis, um dos principais~ o referente 1t 
progressiva rcduç~o das bt~rreiras comerciais e a liber;tlizaçi'to Uo comércio 
mundi:ll desses produtos. 

Sendo assim, na medida em que o fundamento das tr:tnsaçõcs intcrn:t· 
àm:ds, de com~rcio ou não, deve objetiva reduzir as disparidttdcs cntrc pui· 
ses,~ cc.:rto que o protecionismo representa umu distorç~Jo d:.1s mais gr:.tvc:s, 
cujos rc.:sultados podem ser ati: mesmo contrfirios 1t própria nti"ào que.: os mo· 
tiva, 

E importante, e mesmo fundamental, que no merc:.tdo intcrnucional 
prevalcç:un crit~rios e procedimt:ntos que possam conduzir ;, mútu:t s;JtÍs· 
f:tçi'Hl entre países, quaisquer que sejam os seus níveis pre:-.entes de •Jc:-.cnvol· 
vimc.:nto c.:conômico. 

Ante.: o exposto, e considerando que o esforço do nosso Pais tem sido 
scmpre no sc.:ntido de serem criadas condições de um com~rcio internacional 
livre, somos pelu aprovuçào do texto do Protocolo de Prorroguçi'to do Acor
do sohrc Comêrcio Internacional de Têxteis (Acordo Multinhras), assinado 
cm Gcnchra, a 3U de dezembro de 1977, nu forma do Projeto de.: Decreto Lc· 
gislativo n"' H, de l97G. 

Sulu das Comissões, 27 de junho de 1979, -Itamar Franco, Presidente.: 
- Tancredo Ne\'es, Relator -José Rlcha - Bernardino Vian11 - Milton 
Cabral - José Llns - Hel\'idio Nunes. 

PARECER N• 369, DE 1979 

Du Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei 
da Càmara n' HS, de 1978 (n' 2.931·8, de 1976, na Casa de origem), 
que ••modinca u redaçiio do art. 306 do Códi~o de Proces.~ Chll". 

R1.·h11or: Senador Hl•h'ídio Nunes 

Originário da Câmara dos Deputados, o projeto de lei n• 85, de 1978, de 
t.~utori:.t do nobre Deputado Laerte Vieira, visa a modificar u redução do art. 
306 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973). 

Dil o citado diploma legal: 
"Art. 306. Recebida a cxccçito, o processo ncará suspenso 

(art. :!65, III), atê que sejil dinnitivamcnte julgada'', 

A rc.:duçlto proposta é :t seguinte: 

"Art. 306. Rc.:cc.:bida a exccçào, o processo licurá suspenso 
(art. 265.111) utí: que seja elaju\gadu pclojuizou tribunul pcruntc o 
~1ual for oposta," 

2. Nii justilicuçi1o uprescntuda, esclarece o uutor du proposiçl1o, "a 
pal;1vra grifadu- dcnnitivumentc- tem J1rovocudo divergência entre osju
rbt;ts". 
. Em ahono it modilicaçim sugerida, o Deputado Lacrte Vieira refere re· 
ccnle estudo re;dintdu soh os :tuspfeius da secçi'tu do Riu de Janeiro da Or· 

dc.:m t.Jn~ t\dvngados do Brasil c.: tr:mscrevc cnmentúrins da lavm de José C ar· 
los Barhns:1 Moreira (0 Novo Cúdigo Uc Proccs.~o Civil, púg. 70), Calmon 
l';.a~~m (Cnmentúrins iHJ Cúdigo de Processo Civil), António Jos~ de Sousa 
L:tv;~nh;~gcm (r\o\'o Clnligo de Pwcessn Civil, púg. 244) c S~rgio S:thione 
F<tdal (Código de Prnccsso Civil, vol. li, púg, 159). 

l Na Comissi111 cong.êncrc da Cúrnar:1 dos Deputados, o parccc.:r do 
Relator foi <trrov;HJo 11 unanimidade. 

Neste Cnlc.:gi;Jdo, entendo lJUC.:, Slllllcntc cm casos extremos, u nov:1 lei 
dc\'c "dei.\ttr explícita. cl<~r:1, inequívoc:t" disposiçi'to de lei anterior, pois que 
n;w se deve fnmcnt;1r n surgimento t.lc lc.:is mer~1rncntc interprctutivus. 

1\ tarefa t.lc intcrprctaçi'IO cahc iiOS trihun;tis, :tos juristas, aos :ui•: 1gados 
c uos doutos. 

De nutr:J rat·tc. tanto ljU:mtu rossívcl, i: scmJ1rC ;tCI.lllSt:lh[tvcl a intoc;~hi· 
lidiide dos Códigos, sobretudo qu;tndo :ts alterações nllo incid1:m sobre.: :1 
~uh~t;.'tncia. nws ~!penas sohrc aspcctos formais da lei. 

4. i: cc.:rto porêm que. na espêcic, o texto legal poderá c.:nscjar, atravês 
de c.'ipedicntes vúrios, a procrastin:lçtto dos processos, vez que o recebimento 
du cxccçi'w suspcnderú o and:uncnto da açào principal. E se a exccci'to for 
acolhida na primeir:.t inst:"inci:t, :ts partc.:s terão que aguardar, n:t hipótese do 
recurso de.: agr:tvo, <I dedsi'to da instânciu superior. E nesse lapso de tempo 
n~to tc.:rft curso o rrocesso. Com prejuízos inestimáveis pura os litiguntcs. 

O ad\'~rhio "dclinitivamcntc", pois, precisa de ser erradicudo do te., to 
legal, nrto apenas para dur·lhc muis pre~·isão, muis clarczu, m:ts sobretudo 
para cvit:tr ;1s delongas judiciais, 

O parecer, assim. ê pela uprov:~çtio do Projeto de Lei da Câmma n~' 35, 
de 197K, com :1 seguinte 

EMENDA N• I • CCJ 
(Suhstítutivo) 

1\lodilica u rcd:u;àn do art. 306 do Código de Processo Ci\'11, 

O Congresso N:tcionul decreta: 
Art. I• O :~rt. 306 do Codigo de Processo Civil (Lei n• 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973, com :ts alterações posteriores) passa a vigorar com a seguin· 
te redacão: 

"Art. 306. Recebida a cxceção, o processo ncurá suspenso 
(art. 265, III) ati: que scju julguda pelo juiz ou Tribunal perante o 
qual for oposta." 

1\rt, 2Y Esta lei cntrurá cm vigor na data de sua publicaçllo. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições cm contrário. 
Sala d;Js Comissões, 21 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente- Hchidio Nunes, Relutar- Almlr Pinto- Bernardino Viana
Raimundo Purcnle - Alo~·sio Chaves - Hu~o Ramos - Nelson Carneiro. 

PARECERES N•s 370 e 371, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' :Z I, de 1978 ( nQ 125-C /75, 
na origem), que ''dispõe sobre as empresas de transporle rodo\'ilirio 
de carga ou de passageiros, e dá outras pro\'id~ncias ", 

PARECER N• 370, DE 1979 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Alexandre Cosia 

O presente projeto regula alguns aspectos do transporte rodoviúrio de 
pussugeiros c: de: cargas. Alguns aspectos porquanto o Decreto nY 6H.%1, de 
1971, (cm :~nexo), que: regulamentou o transporte colctivo de pussugeiros de 
cmúter interestadual c internacional por estradas de rodagem, nxou vários 
requisitos pura registro de transportudorcs (arts. 23 c seguintes), mas nlío 
tornou obrigatório, por exemplo, que apenas setenta por cento (70%) do cu· 
pitul socittl dus agências rodoviárias deva pertencer a brasileiros, como esta
belece <1 proposiçi'lo em exame (art. 2Y). 

~. Em vcrdudc, o presente projeto é incompleto c possui alguns vicio!! 
4uc o llunum de dil1cil uprovaçll.o, De futo, o item I do urtigo 2~> cst:tbclccc 
condições p11ru que umu empresa seja entendidu como transportudoru rodo· 
viúriu, isto é, a que prestu esse ~erviço mediante frete. Todaviu, este preço 
rel'crc·se ao tr;msportc de cargu, tendo havido esquecimento {do prc.:ço) du 
pa~sagcm. E isso porquanto existem dois tipos básicos de contr:.tt\1 de tr;ms· 
porte, u que correspondem documentos especincos;· o conhecimento (cargu) 
c u hilhctc (pass:tgeiro). 

3. Quanto it :11inca "h" do item I do urtigo 2Y do J1rojcto, istu é, :1 ex i· 
génda de que setenta por cento (7U%), no mínimo, do capitul seja twcional, 
con\'Cm lcmhrur que upús uuvir os transportadores c di:-.cutir dumntc dncu 
(SI anu!oo, o DNER- Departumcnto N:1cional de Estrudas dc Rodagem d:J· 
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borou um anteprojeto para regular o trunsporte rodoviârio de carga (em 
anexo). Estabelece seu artigo li que a exploração desse serviço só scrã con· 
cedida ou autorizada à empresa em que a totalidade do capital social per
tença a brasileiros ou a carreteiros brasileiros (transportador individual nu .. 
tõnomo). 

4. Outra cxprcssi\o pouco usada no vocabulârio rodoviârio é a do 
transporte "avulso" (art. 29, 11, do projeto). Atualmcnte há serviços regula .. 
res (linhas) e irregulares (itinerantes). Além disso, há o transporte modal ou 
o de uma Unica modalidade de locomoção; o combinado, definido como 
aquele que utiliza diversas modalidades; c o intcrmodal, que utiliza um cofre 
de· carga ou contencdor (conlalner), c:dgindo um Unico conhecimento, cm .. 
bera usando dois ou mais modos de deslocamento. Por conseguinte, ni\o é 
possível limitar o carreteiro aos serviços irregulares ("avulsos" ou itincran· 
tes), mesmo porque setenta por cento (70%) do transporte rodoviA rio de car· 
gas são realizados por esta categoria profissional, cm geral mediante afreta· 
menta às empresas. Ao contrArio, trata-se de organi71a-los, juntamente com 
as pessoas jurídicas, por meio de cooperativas (Lei n9 3.189, de 1957). So· 
mente assim o mercado rodoviário de cargas, essencialmente "pulverizado'' 
ou de concorréncia perfeita, poderá evitar ociosidades do tipo retorno vazio 
e, em conseqUência, ser reduzido o consumo nacional de óleo diesel. Aliás, 
essa diretrizjá está sendo cfctivada via arrccadaçilo do imposto sobre os ser· 
viços de transporte rodoviârio intermunicipal c interestadual de passageiros 
c cargas (Portaria DNER n• 5, de 5·02-78, cm ancxo),jã que por esse diplo· 
ma se exige o registro de transportadores de cargas (cinco categorias de pes· 
soas e suas especializações, cerca de dczenove (19) tipos de transporte, inclu
sive o itinerante ("avulso"), 

5. O parágrafo único do artigo 29 da proposiçilo cm exame também 
m~:rece um reparo de rc:dação. Como se sabe, à Uniilo compete legislar sobre 
o tráfego (intensidade de trânsito) c o trânsito (passagem) nas vias terrestres. 
Contudo, entende-se que a jurisdição do DNER- Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem limita-se às estradas de rodagem federais (BR), c 
aos transportes interestaduais c internacionais (Dccreto .. lci n9 121, de 1967, 
em anexo). Portanto, não compete a esta unidade administrativa cadastrar 
empresas c carreteiros que operam serviços intcrmunicipais ou urbanos. De 
seu lado, o número de veículos é enorme. Em 1974, havia cerca de 59 mil ôni· 
bus, 850 microõnibus c 760 mil vclculos de carga, dos quais, 335 mil·opcra· 
dos por carreteiros em deslocamentos urbanos c interurbanos. Não há, pois, 
como aceitar o mandamento desse parágrafo único, no sentido de que todas 
as empresas c carreteiros sejam registrados no DNER. Mesmo porque ore· 
gistro nos órgãos concedentes, sejam os Departamentos Estaduais e Munici
pais de Rodagem ou os Departamentos de Trânsito, jà é um vulto1o encargo 
administrativo para alguns Estados c Municfpios. 

6. Convém, ainda, assinalar que no artigo 39, referente às responsabiJi .. 
dadcs do transportador, foi omitido o redcspacho, que é a regra geral, pois o 
transporte rodoviãrio interurbano raramente utiliza um único veiculo. 

7. A rigor, um projeto de lei regulando o transporte rodoviirio deve 
ao menos conter sua definição, finalidades, hierarquização dos brgllos rcgu· 
lamentadores, os diversos tipos de adjudicação (conccsslo, autorização c 
permiss3o) c os tipos de deslocamento. Deve, ainda, dispor sobre os trans
portadores profissionais (empresas, carreteiros, frotistas, suas associações c 
serviços auxiliares); sobre contratos c documentos; sobre as rcsponsabilida-. 
dcs, avarias c seguro; sobre fretes. tarifas c passagens; c sobre os terminais c 
centros ("bolsas") de fretes. 

Esses, pois, os motivos porque opinamos pela rejeição do pres<:ntc pro
jeto. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1978.- Lour!Yol Boptbto, Presi
dente - Alexondre Costo, Relator- Vllelo de M111lhin- Wilson Gonçol· .... 

ANEXO 
DECRETO-LEI N9 121, DE 31 DE JANEIRO DE 1967 

E.'ltabelece a competência da Unllo para rqulamentar o trans
porte rodowlórlo de car~:as e colellvo de pauaaelros. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é conferida 
pelo art. !1', § 2•, do Ato lnstitucionul n•4, de 7 de dezembro de 1966; 

Considerando a necessidade de prover a Administraçilo Pública de um 
sistema de controle estutfstico do fluxo de carga rodoviâriu; 

Consillcrundo u necessidade de estabelecer um regime que favoreça a Ji .. 
vrc iniciativa, condicionando a compctiçi\o hs curucterfsticus de qualidade do 
serviço, vis:tndo a cvitur u bai:-<u rentabilidade dns operações através du rnu .. 
ll.imizaçrw du eficiênciu npcrucionul dus frotus e da munipuluçho da carga; 

Considerando a necessidade de propiciar a adequação das tarifas aos 
custos, tendo cm vista o atendimento da demanda com a finalidade de dotar 
o sistema de condições de cobertura sccuritâria; 

Considerando, finalmente, a necessidade de favorecer a intcgraçilo dos 
sistemas de transportes, visando à coordenação das fontes de produção, ar· 
mazenagem e consumo; 

Resolve baixar o seguinte Decreto-lei. 
Art. I 9 O serviço interestadual de transporte regular de cargas c de 

transporte coletivo de passageiros por veículos automotorcs, de qualquer na· 
tu reza, nas rodovias abertas à circulação pública, cm todo tcrrit6ri6 nacional 
dependerá de autorização especial do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, que regularA as condições de tráfego. 

Art. 2• Dentro de 90 (noventa) dias, contados da publicação deste 
Dc:creto .. lci, o Poder Executivo baixará a regulamentação ncccssària. 

Art. J9 Este Dccrcto .. Jci entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Brasília, 31 de janeiro de 1967; 146• da Independência c 7!1' da Rcpúbli· 
ca. - H. CASTELLO BRANCO - Juarez Távora. 

DECRETO-LEI N• 122- DE 31 DE JANEIRO DE 1967 

Art. 29 Ao DNER compete plancjar, projetar, financiar, controlar c 
supervisionar os serviços de implantaçilo, pavimentação, conservação c res· 
tauração, nas estradas integrantes do Plano Nacional de Viação, bem como 
exercer a política de trânsito naquelas estradas c a de tráfego interestadual, 
inclusive no que se refere às concessões dos serviços de transporte colctivo de 
passageiros. 

DECRETO N• 68.961, DE 20 DE JULHO DE 1971 

Rqulamenta o transporte coletlvo dr passaeelros de caríter in· 
terestadual e Internacional por estradas de rodaeem. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti· 
go 81, item III, da Constituiçilo, c tendo cm vista o disposto no artigo !9, le
tra e. c no parágrafo ~nico do artigo 25, ambos do Decreto-lei n• 512, de 21 
de março de 1969, decreta: 

Art. I • E aprovado o Regulamento dos Serviços Rodoviãrios Interes
taduais c Internacionais de Transporte Colctivo de Passageiros, que com esse 
baixa assinado pelo Ministro de Estado dos Transportes. 

Art. 29 Este Decreto cntrarâ em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições cm contrãrio. 

Brasllia, 20 de julho de 1971; ISQ9 da Independência c 83• da República. 

EMILJO G. MtDICI 
M'rlo Dovld Aodrnzzo 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS RODOVIÀRIOS, INTERES· 
TADUAIS E INTERNACIONAIS, DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
PASSAGEIROS 

CAPITULO I 

Do Compethdo 

Art. I• Compete ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER) plancjar, conceder ou autorizar c fiscalizar a cxccuçilo dos serviços 
rodoviârios, interestaduais c internacionais, de transponc colctivo de passa· 
geiros. 

Art. 2• Nilo estilo sujeitos às disposições deste Regulamento os ser· 
viços realizados sem objetivo comercial, por entidades pCablicas ou particula· 
rcs. 

CAPITULO 11 

Do Plonejomtt~to e do lmplontoçio dos Senlços 

Art. 3• O DNER claborarll o plano dos serviços interestaduais c inter· 
nacionais de transporte colctivo de passageiros, divulgando-o amplamente. 

Art. 49 A outorga de conccss3o ou autorização para exccuçilo dos ser· 
viços proccdcr-sc-6 visando ao interesse público, nos termos deste Regula· 
menta. 

ParAgrafo único. A oportunidade c conveniência do serviço, para cfci· 
to de outorga de conccssno, scrilo apuradas pelo exame conjunto dos seguin· 
tcs futorcs principais: 

I -justa neccssidndc do transporte, devidamente vcrificadu por lcvun· 
tumentos cstatfsticos c ccnsitários, adequados c periódicos; 

II -possibilidade de cxploraçilo economicamente suficiente, ufcrida 
pelo coeficiente de utilizuçi\o adotado na com:' siçào tarifária; 
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III -consideração do mercado de outros serviços já cm execução, con· 
cc:didos llU autorizados pelo DNER, ou, nos limites das resrectiv:as compc· 
tl.'ndas, por órgãos I.."Stadu<~b· e municipais, evitando-se concorrência ruinosn 
ou a reduçào do uproveitamcnto da capacid:1dc du linhu, paru médi:~ de coe· 
ncientes de utilização inferior ao que tiver sido adotndo nu composição turi· 
fllria vigor;mte. 

t\rt. 5~' Considerm~sc·á utcndido o mercado de transporte, quando o 
coc:nciente de utillzaçào do serviço existente, verificado mediante procedi
mento estatístico periódico, nào for superior, cm 20% (vintt: por cento), uo 
vulor considerado nu composição turifària: 

9 J9 Os levantamentos estatísticos, para efeito de verificuçào do atendi
mento ao público, scrào realizados cm períodos regulares ou, se for julgado 
necessária, excepcionalmente c a qualquer tempo. 

§ 2~ Quando nào atendido o mercado, poderá ser elevado o número de 
transportadorus que o exploram, obedecidos os critérios de adjudicação dis
postos neste Regulamento, 

.t\rt. 611 Poderá ser autorizada a conexão de linhas, desde que nào 
importe no estabelecimento de ligação já executada por linha resular e, a cri· 
têrio do DNER, nno se configure concorrência ruinosa. 

Art. 111 Qu:.~ndo condições excepcionais derem causa a maior dcman· 
da, nào podendo as empresas responsáveis pelos serviços satisfazê-lu, com 
seus rróprios veículos ou arrendados, poderá o DNER, enquanto perduro
rem tais condições, autorizar, para atendimento ao público, a execuçlto por 
terceiros, de serviços auxilh1rcs e viagens especiais. 

CAPITULO III 

Do Processo de Adjudicação dos Serl'iços 

Art. Mil A concessão dos serviços far-sc·fl mediante concorrência c: sob 
contrato lirmado com o vencedor ou os vencedores da licitação. 

An. Qll A concorr.:ncia será realizada decorrido o prazo minimo de 6U 
(sessenta) dias, contados da publicação do resumo do edital respectivo, no 
Diúrio Oficial da União e em jornais editados nas comunidades terminais da 
ligação objetivada ou, na falta destes, nos das Capitais dos Estudos a serem 
interligados, com a indicação de onde os interessados poderão obter o texto 
integr:.~l e :Js informações necessárias. 

Art. 10. O edital de concorrência disporá sabre: 
I -local, dia c hora da realização da concorrência; 
11 -autoridade que receberá as propostas; 
III- forma e condições de apresentação da proposta c, quando exigi

dos, o valor e forma de depósitos c devolução da caução; 
I V- planejamento da ligação, condições c características do serviço, 

especificando pOr quantas transportadoras será explorada; número de veícu
los para sua excc~çào; itinerário, terminais, secções c pontos de parada; 

V- capital intcgralizado mínimo; 
VI- orgunizaçào administrativa básica exigida, considerada sua exis· 

ti:ncia ou projeto com a obrigação de cumpri-lo no prazo lixado; 
VII- condições mínimas de guarda e manutenção da equipamento, in· 

c\usive de serviços mecânicos próprios ou contratados, com capacidade para 
atender à frotn nos pontos terminais c, quando exigidas, em pontos de apoio 
intermediários; 

VIII - curacterfsticas dos veiculas; 
IX- prazo para infcio dos serviços; 
X- critério de julgamento da licitaçl!o; 
XI- outras condições, visando n maior eficiência e comodidade nos 

serviços: 
Xli-local onde seri'l.o prestadas informações sobre a concorrência. 
Art. 11. Ocorrendo empate no julgamento, obscrvnr·se·ilo os seguin· 

tes critérios pura escolha do vencedor, na ordem de preferência cm que se 
apresentam; 

I - cxploruçl\o de linha entre os terminais da nova \igaçi\a, por outro 
itinerârio: 

11- exploruçl!o de linhu outorgada pelo DNER, cobrindo em maior 
parte o itinerário da novâ ligação; 

III -exploração du linhu outorgada por órgl!o estaduul, cobrindo, cm 
maior parte, o itinerário du nova Jignçilo; 

IV- sorteio. 
Purágrufo único. Nu hipótese de concorrência pura ligaçilo unterior

mente servidu por secçilo, dar-se·á preferência, cm igualdade de condições, à 
trunsportudoru que j!1 venh:~ realizando o serviço seccionado c, cm caso de 
empate, à mais antiga. 

Art. 12. Independcm de concorrência: 
I- os serviços auxiliures; 

II -os serviços complementures; 
III- os serviços ~1djudicados, pela regime de autorização, ussim enten

didos: 
u) a linha, para cuja exploração, em caso de duas concorréncias, rcaJi. 

zadus no período de 90 (noventa) dias, nào se apresentarem licitantes, hipó
tese c:m que, dentro de 6 (seis) meses subseqUentes a segunda concorrência, 
pl1dcrá ser autorizada a quem primeiro a requerer, desde que sutisfaçu as exi
gêncius farmuladus no segundo edital; 

b) a linha pioneira, a ser executada por C.'itrada de características rudi· 
mentares, que não permitam a utilização do veiculo-tipo, prescrito neste Re
sulamento, ligando regiões nào atendidas por outros serviços rodaviluios,, 
cuja adjudicação serú deferidu à transportadora que lhe requerer a explo
ração, atendidas as condições mínimas a serem satisfeitas e desde que, dada 
ao seu requerimento a publicidade determinada pelo artigo 911, não se apre
sente, no prazo de 30 (trinta) dias, outra transportadora para sua ~:xecuçào, 
re:~lizando-se todavia, concorrência, se tal ocorrer . 

IV- as seguintes modificuções nos serviços: 
a} fusão de linhas interestaduais exploradas pela mesma transportado· 

m, por período superior a 2 (dois) anos, quando exclusiva nas linhas a se fun· 
di rem e não houver outra transportadora explorando u linha resultante, des· 
de que, a critério do DNER, ni\o ocasione concorrênci.a ruinos.:t a outra 
transportadora que execute a mesma ligaçilo, por outro itinerário e, ainda, 
sem prejuízo do atendimento dos mercados intermediários: 

b) prolongamento de linha pela transferência de um dos seus terminais, 
desde que venha sendo explorada, pelo menos, há 2 (dois) unos, e o local do 
novo terminal, nào reunindo condições de mercado de transporte auto
suficiente, constitua, todavia, fonte secundária do sistema da linha a ser pro~ 
longada e se encontre dentro da hrea de influência da terminal, dele não dis
tando mais de 20% (vinte por cento) da extensi\o do itinerário original; 

c) encurtamento de linha, pela transferência dos respectivos terminais, 
para localidades que sejam ponto de secção da linha original, pelo menos, hú 
2 (dois) anos. desde que a localidade onde esteja situado o terminal antigo 
não fique privada de transporte, ainda que indireto e dai nàp resulte, a cri· 
tério do DNER, concorrência ruinosa para outras ligações regulares; 

d) alteração de itinerário em decorrência de impraticabilidade da itine
rário aprovado ou entrega ao trãnsito de nova estrada, ou trecho melhorado, 
atendido o disposto nos artigos 15 e 16. 

V -linhas internacionais (artigo 104). 
Art. 13. Os requerimentos para as modificações de serviços especifica

das no item IV do artigo anterior, deverilo conter, conforme o caso: 
I - número de registro da transportadora; 
II- os terminais da linha e pontos de secçi\o, seu itinerário e as locali-

dades situadas no seu curso; 
III - os seccionamentos e horários pretendidos; 
IV- os pontos de parada; 
V- outros serviços· rodoviários que sirvam, direta ou indirctamcnte, 

ao mercado de transporte objctivado; 
VI- quantidade de vefculos a serem utilizados; 
VIl - croquis de itinerário, assinalando os pontos tenninais, de seccio

namento e de parada existentes, bem como os pretendidos. 
Art. 14. A adjudicaçào de linha pioneira, ou a sua outorga a vencedo

ra de concorrência para tanto realizada, se farfl mediante assinatura de Tér· 
mino de Obrigações, estabelecendo, com a expediçl!o de Certificado de Au· 
torizaçi\o, a sua outorga a titulo precário, enquanto as estradas utilizadas 
nilo udquirirem padrào técnico que permita n execuçilo de serviço rc:gular, 
quundo, então, se satisfatoriamente explorada, a critério do DN ER, será au· 
tomaticamente transformada em concessi\o, firmando-se o contrato rcspecti· 
vo, nos termos do artigo 18. 

Art. 15. Quando a alteração do itincrârio, decorrer da sua impratica· 
bilidude, a transportadora, enquanto ni\o se verificar o restabelecimento, 
executurá a serviço pelas vias de que dispuser, fazendo imediata comuni
caçllo ao DNER, do ocorrido. 

Art. 16. A alteração de itincr6rio decorrente da entrega ao trhfego de 
nova estruda ou trecho melhorado, que possibilite o atendimento mais con· 
fartável ou econômico ao usuârio, garantirA ~ transportadora, muntidos os 
terminais anteriores, u concessão de linha pelo novo itinerhrio,desdc que: 

I -desista, expressamente, da exploraçila da linha pelo itiner!uio unte· 
rior: 

li -se obrigue, quando se tratar de linha scccionuda, u tumbém execu· 
tur o serviço pelo itinerário untcrior, até que o atendimento dus loculidudes 
intcrmediúrias csteju assegurudo, seja por uduptuçào das curacterrsticas de li· 
nhas porventura existentes, scju pelu impluntnçno de novas linhus; 
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VIII - nome da empresa impressora do bilhete c número do respectivo 
registro no CGCMF. 

§ !9 Para as linhas com carnctcrfsticns semelhantes às urbanas, os bi· 
lhctcs poderão ser simplificados, desde que mantidas as condições ncccs
sãrias ao controle c cstntfstica. 

§ 2' Antes do horârio de partida, as transportadoras aceitarão dcsis· 
tência das viagens, com a devolução da importância puga, observados, toda
via, os seguintes prazos: 

I- 6 {seis) horas, nas linhas com percurso inferior a 100 {cem) quilômc
tras; 

11 - 12 {doze) horas, nas linhas com percurso entre 100 {cem) c 500 
(quinhentos) quilômctros; 

III- 24 {vinte c quatro) horas, nas liAhas com percurso entre 500 (qui
nhentos) c 1000 (mil) quilômclros; 

IV - 48 (quarenta c oito) horas, nas linhas com percurso superior a 
1000 (mil) quilômetros. 

§ 3• · O prazo de validade dos bilhetes de passagem é indeterminado, 
podendo, todavia, as transportadoras, se verificado aumento de preço, 
reajustá-lo na ocasião da viagem, quando emitidos com data de utilização 
cm aberto. 

Art. 31. (;vedado cobrar do passageiro qualquer importância além do 
preço da passagem, exceto as taXas oficiais dirctamcnte relacionadas com a 
prestação do serviço, cujo valor seja fixado de maneira uniforme, por critério 
de utilização, independentemente do percurso ou preço da passagem. 

§ I q Independentemente do seguro de responsabilidade civil, as trans· 
portndoras são obrigadas a proporcionar seguro facultativo de acidente pes· 
soai, por conta do interessado, emitindo o respectivo comprovante em sepa· 
rado do bilhete de passagem. 

§ 29 As importâncias referidas neste artigo só poderão ser cobradas 
depois de homologadas c autorizadas pelo DNER. 

Art. 32. A venda das passagens será cretivada direta c obrigatoriamen
te pela transportadora, quer se faça em suas. agências, quer em estações rodo
viárias, salvo quando efctuadas por empresas de turismo ou agências de via
gens autorizadas. 

Parágrafo único. (;permitida a venda de passagens no próprio veicu
lo, ao longo do itinerário. 

Art. 33. No preço da passagem compreende-se, a titulo de franquia, o 
transporte obrigatório e gratuito de um volume na bagageira c de outro no 
porta-embrulhos interno, observados os seguintes limites: 

I- peso 
a) na bagageira - 25 {vinte c cinco) quilogramas; 
b) no porta-embrulhos interno - 5 (cinco) quilogramas; 
11 """'valor: 2 {dois) salârios mlnimos, considerado o de mais clcvado.va· 

lor no Pais. 
§ I• As transportadoras s6 serão responsâvcis pelo extravio dos volu

mes transportados nu bagageira<, sob comprovante c até o limite do valor 
fixado no item 11 deslc artigo. 

§ 2• Excedendo o peso de sua bagagem o limite fixado no item I, pasa· 
rã o passasciro, pelo transporte de cada quilograma de excesso, 1% (um por 
cento) do valor da passagem, condiconada a prestaçio desse transporte à 
disponibilidade de espaço nas bagageiras, 

§ 3• Garantida a prioridade de espaço nas bagasciras, para a conduçio 
dos volumes dos pa55agciros c das malas postais, a transportadora podcrll 
utilizar o espaço remanescente no transporte de correspondência agrupada e 
encomendas. 

§ 4• O passasciro, para ler direito a indcnizaçio do caso de dano ou 
extravio da bagasem, cujo valor caccda o limite da franquia, ficarã obrisado 
a dcclarll·lo c a pagar prêmio para cobertura do excesso. 

§ 5• Para os fins do parágrafo anterior, as transportadoras são obriga· 
das 11 proporcionar seguro especifico, 

Art. 34. Nenhuma trnnsportadora direta ou indiretamentc, por si, ou 
por seus prepostos, agentes ou intcrmedillrios, ainda que empresa de turismo 
ou propaganda poderll conceder descontos, abatimentos, ou qualquer tipo 
de redução sobre as tarifas, nem distribuir prêmios, com ou sem sorteio que, 
u critério do DNER, importem em concorrência desleal ou ruinosa. 

Parágrafo único. O pagamento de comissão pela venda de passagens, 
superior u 7% (sete por cento) do respectivo vulor,l: considerado redução in· 
dirctu de tarifa c sujeitará u transportadora às mesmas penalidades previstas 
pura alteruçUo dos preços de passagem. 

Art. 35 .. f! vedado às transportadoras rrucionur os preços das pussu
gem, sem u competente uutorizuçllo. 

-· ... ---·~ .. ~-·-.... ...., .......... " __ .. ., ___ .. _________________ _ 

CAPITULO VI 

Do E•ecuçilo dos Senlços 

SEÇÀO I 

Do Regime de Execuçilo 

Art. 36. Os serviços serão executados conforme padrho t~cnico· 
operacional estabelecido pelo DNER c mediante viagens ordinárias e ex
traordinárias, ou múltiplas. 

Paràgraro único. Explorando mnis de uma transportadora a mesma li· 
gação, serão estabelecidas faixas, visando a disciplinar a distribuição dos ho· 
rã rios. 

Art. 37. As transportadoras observarão os horllrios c itinerários apro
vados conduzindo os passageiros c respectivas bagagens ao ponto de destino. 

Parágrafo único. (; vedado o acesso a localidade situada fora do eixo 
rodoviârio percorrido pela linha, salvo se existir ponto de scção previamente 
aprovado. 

Art. 38. Os horários ordinários poderão ser alterados, aumentados c 
diminuídos, ex •offlcio ou a requerimento das transportadoras. 

Art. 39. As interrupções ou retardamento das viagens, exceto quando 
decorram de renõmcno natural que haja causado màs condições de tràrego, 
ou provenham de ação da autoridade, darão direito ao passageiro, por conta 
da transportadora, à alimentação e pousada, quando for o caso, nas con
dições estabelecidas cm normas complementores. 

Art. 40. No caso. de interrupção de viagem, a transportadora ficará 
obrigada a providenciar meios imediatos de transporte para os passageiros. 

Parágrafo único. O cumprimento dessa obrigaçilo não exime a trans .. 
portadora das penalidades a que estiver sujeita. 

Art. 41. O DNER fixará o tempo mínimo de duroçào das viagens e de 
suas etapas, o número e o tempo das paradas. 

Parágrafo único. O reabastecimento dos veículos, durante as viagens, 
far·se·à nos pontos de parada aprovados, 

Art. 42. Para segurança e normalidade das viagens, as transportadoras 
são obrigadas a dispor de serviços de manutenção e socorro, próprios ou 
contratados, nos terminais de linha c cm ponto de apoio intermediários, que 
não distem entre si, ou dos terminais, mais de 400 (quatrocentos) quilômC .. 
tros. 

Art. 43. Quando circunstâncias de rorça maior ocasionarem a inter
rupção dos serviços, a transportadora ncarâ obrigada a comunicar imediata
mente o ocorrido à fiscalização, espccincando-lhc as causas c comprovando .. 
as, quando nccessãrio. 

Art. 44. A requerimento da transportadora, ou tx offic/o, poderão ser 
estabelecidas: 

I - alleraçio parcial do itincrllrio, cm determinado serviço c cm certos 
períodos, ou horllrios, sem prejuízo do atendimento ao mercado cfctivo c a 
'fim de servir mercado de transporte subsidiârio que nio comporte o estabe
lecimento de serviço autônomo; 

n - viagens parciais cobrindo seccionamentos, nos casos de maior de· 
m•nda, desde que nio exista linha regular executando a mesma lia•çio c att 
que esta se revele mercado autônomo; 

111 - realização de viaacAs dirctas, cm linhas scccioAadas, incxlalindo 
linha regular, sem prejuízo dos horârios ordinArioajA estabelecidos, comidc
radaa tais viagens serviço complementar; 

IV - a cxccuçio de serviço complementar, de caractcrlolicas especiais. 
fix•d•s pelo DNER, utilizando veiculas com poltronaa-lclto. 

Par6arafo único. As autorizações conferidas nos termos deste arliso, 
de car6ter transitório e complementar, nio implicam o reconhecimento dC 
concessão independente. 

Art. 45, SerA admitida c reconhecida como auxiliar do transporte cole
tive de passageiros a cxecuçio autônoma de apoio rodoviãrio, consistente na 
prestação, sem prejulzo de outros, que dependerão de prtvia aprovação do 
DNER, dos seguintes serviços: 

I - para os ve(culos: 
a) socorro .nas rodovias, executodo por equipamento apropriado; 
b) assistencin mecllnica de revisão, e reparo: 
c) manutenção cm geral; 
d) guardu; 

11 -.Pura os passageiros: 
a) refeições e lanches; 
b) local puru uso gratuito dos que conduzem suas refeições: 
c) instulnçõcs sanitárias; 
ti) outrus instulnções visando ao conforto e bem-cstur dos pnssageiros; 
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I') comunicações telefónicas urbanas c interurbanas, sempre que possf-
vcl: 

III - pam us transportadoras: 
a) veiculas paru condução dos passageiros, cm caso de interrupção da 

viagem, resultante de acidente ou avaria: 
h) cdilicação, que disponha de plataforma c cobertura para os vciculos, 

oferecendo condições de: segurança c comodidade para o embarque c dcsem· 
b:1rquc dos passageiros: 

c) guichês para venda de passagens; 
d) escritórios pura administração; 
t•) depósitos para almoxarifados: 
j) dormitórios c refeitórios para motoristas c outros prepostos: 
g) ussisti:ncia ti:cnico·opcracional, visando a regularidade c a segurança 

da viagem; 
h) tc:Jecomunicação. 
Art. 46. As empresas de prestação de apoio rodoviário deverão reque· 

rcr o reconhecimento ao DNER, apresentando e renovando anualmente: 
I - contrato ou estatutos sociais; 
11 - loculização e plantas de seus prédios: 
III - relatório descritivo de suas instalações: 
IV - relatório sobre os serviços que prestará; 
V - relação do equipamento de que disponha, especialmente veículos 

de qualquer natureza. 
Art. 47. O reconhecimento de empresa de apoio rodoviário dar-sc-á, 

apenas, para efeito de registro e liscalização de suas atividades, não estabele
cendo qualquer relação contratual, e, se verificado não atender à li nulidade a 
que se destina, será cancelado. 

Art. 48. A celebração de contrato de locação de serviços com empresa 
de apoio rodoviário, devidamente reconhecida, fará prova, conforme o caso, 
do cumprimento das exigências previstas: 

I -no item III do arl. 17; 
11 - no item VIl do art. 10 c art. 42; 
III - no art. 49 e seu parágrafo único. 
Parãgrafo único. O contrato a que se refere este artigo, nas concorrên· 

cias ou no caso de execução de serviço por qualquer outra forma admitido 
valerã, também, como prova da disponibilidade de ônibus de reserva, desde 
que localizados os veículos nos pontos de apoio determinados e sejam eles do 
tipo previsto, 

SEÇÀO 11 

Dos Terminais e dM Pontos de Parada 

Art. 49. O DNER somente homologorfi, para utilização pelos ligaçõc• 
interestaduais c internacionais, os terminais c os pontos de parada que ofe
reçam requisitos mfnimos de segurança, higiene c conforto, 

Parágrafo único. Para esse fim, a transportadora forncccrà, no que diz 
respeito aos pontos de parada, salvo se já homologados, relatório descritivo 
de suas instalações c os elementos de conforto oferecidos aos passageiros. 

Arl. 50. 1l vedado às transportadoras propagando nos terminais c pon
tos de parada. não se considerando como tal as informaçõeS sobre os ser
viços c outras de ·interesse público. 

SEÇÀO III 

Do P .... al das Transportadoras 

Arl. SI. As transportadoras odotorão processos adequados de scleção 
c aperfeiçoamento do seu pessoal, especialmente dos elementos que desem· 
pcnhcm atividades relacionadas com a segurança do transporte. 

Art. 52. O DNER podcrll exigir o arastomcnto de qualquer preposto, 
que, cm apuração sumária, assegurado o direito de defesa, for considerado 
culpado de grave violação de dever previsto neste Regulamento. 

ParAgrafo único. O afastamento poderá ser determinado imediatamen
te, cm carátcr preventivo, até o prazo màximo de 30 (trinta) dias, enquanto 
se processar a apuração. 

Art. 53. O regime de trabalho da tripulação dos ônibus, observado o 
disposto nas leis trabalhistas, serà regulado em normas complemcnturcs. 

Art. 54. O pessoal das transportadoras, cujas atividudes se exerçam 
em cantata permanente com o público, deverá: 

I - conduzir-se com atenção c urbanidade; 
II - apresentar-se corrctumente uniformizado c idcntilicudo cm ser-

viço; 
III - Muntcr compostura; 

IV- dispor de conhecimento sobre as rodovias percorridas c localida· 
dcs servidas pela trnnsportadora, de modo que possa prestar informaçbes 
aos pa!<!sagciros sobre itinerários, tempo de percurso c distância. 

Art. 55, Sem prejuízo do cumprimento dos demai'i deveres previstos 
nn legislação de trânsito c no artigo 54 deste Regulamento, os motoristas são 
obrigados a: 

I - dirigir o veiculo, de modo que nào prejudique a segurança c o con· 
farto dos passageiros; 

II - não movimentar o veiculo sem que estejam fechados as portas e 
saldas de emergi:ncia; 

III - esclarecer polidamente os passageiros, quando parado o veículo, 
sobre horários, itinerários, preços de passagem e demais assuntos correlatas: 

IV - não fumar quando cm atendimento ao público: 
V- não ingerir bebida alcoólica em serviço. ou quando estiver proxi· 

mo o momento de assumi-lo; 
VI - nào se afastar no veículo quando do embarque e dcsem barque de 

passageiros; 
VII - indicar aos passageiros, se solicitado, os respectivos lugares: 
VIII - diligenciar a obtenção de transporte para os passageiros, no 

caso de: interrupção de viagem; 
IX- providenciar refeição c pousada para os passageiros, na hipótese 

de atraso da viagem, nos casos previstos no artigo 39; 
X -prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados; 
XI -exibir à liscalização, quando pedidos, ou entregá-los, contra reci

bo, o documento de habilitação, a licença do veículo e outros que forem rc· 
gularmente exigíveis. 

Art. 56. Os despachantes além de observarem o disposto no art. 54, 
deverão diligenciar no sentido de que o veículo esteja cm condições de ser li· 
berado no horário autorizado. 

Art. 57. Os demais componentes da tripulação do veículo, alí:m de oh· 
servarcm o disposto no artigo 54, deverão: 

I - auxiliar o embarque e desembarque dos passageiros, especialmente 
crianças, senhoras e pessoas idosas e as com dificuldades de !ocomoçt10; 

II - diligenciar pela manutenção da ordem e limpeza no veiculo; 
III -proceder ao carregamento c à descarga da bagagem, salvo nos ter· 

minais, agências c paradas que disponham de pessoal próprio: 
IV- colaborar com o motorista em tudo que diga respeito à comodida

de. segurança dos passageiros e regularidade da viagem; 
V - não fumar, quando cm atendimento ao público: 
VI - não ingerir bebida alcoólica cm serviço, ou quando estiver próxi

mo o momento de assumi-lo; 
VIl - alertar os passageiros, para evitar o esquecimento de objctos no 

veiculo, entregando-os, caso tal se verifique, à administração da transporta· 
dora. 

ca; 

Art. 58. Justilica·sc a recusa de transporte ao passageiro, quando: 
I - cm estado de embriaguez; 
11 - portador de aparente mol~tia contagioso; 
III -demonstrar comportamento incivil; 
IV- em trajes manifestamente impróprios ou ofensivos à moral públi· 

V- comprometer a segurança, o conforto c a tranqUilidade dos d~mais 
passageiros; 

VI - u lotoçilo do vclculo estiver completa. 

SEÇÀO IV 
Dos Veiculas 

Art. 59. Serão utilizados, nos serviços de transporte interestadual e in· 
ternacional de passageiros, vcfculos tipo ônibus, com capacidade mínima de 
26 (vinte c seis) lugares, dotados de poltronas rcclinftvcis observadas outras 
curoctcristicas c especificações técnicos fixados pelo DNER. 

§ I• A utilizoçilo de veiculas com mais de lO (dez) anos de rabricaçilo 
não podcrll ultrapassar 20% (vinte por cento) do rroto. 

§ 29 Em serviços cuja distância entre os terminais ni\o ultrapasse 75 
(setenta e cinco) quilómetros, poderã ser autorizada a utilizaçi\o de veiculo 
com poltronas nil.o reclinàveis, · 

§ J9 Implemento visando ao conforto dos passageiros, como 
poltronas·leito, sanitllrios e outros, podem ser exigidos ou admitidos pelo 
DNER cabendo-lhe espccilicar, em cada caso, as condições mínimas neces· 
súrius, inclusive quanto ~ reduç~o do número de lugares. 

§ 4'~ Em casos cx·ccpcionuis, a crit~rio do DNER, considerada a rodo· 
via c o mercado de passageiros, poderà ser autorizada, até que cessem os mo· 
tivos detcnninantes e, se comprovada a impossibilidade ou inconveniência da 
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udoçào do veículo tipo, a utilização de outro com características inferiores às 
estipuladas, ou de menor capacidade. 

Arl. 60. Anualmente c sob pagamento dos emolumentos fixados pro
cederá o DNER ii vistoria ordinária nos veículos, para verificação das suas 
condições, perante as exigências legais c regulamentares. 

§ J9 Aprovado o veículo, será expedido Certificado de Vistoria válido 
cm todo território nacional, pelo perfodo de 12 (doze) meses a ser fixudo em 
seu interior, cm local de fácil inspeçilo. 

§ 29 Ao veiculo portador de Certificado de Vistoria, será facultado o 
tráfego em qualquer das linhas exploradas pela transportadora. 

§ 39 Independentemente da vistoria ordinliria de que trata este artigo, 
poderá o DNER, cm qualquer época c sem ónus para a transportadora, rea
lizur inspeçõcs c vistorias nos veiculas, ordenando-lhes, se for o caso, u reti· 
ruda de tráfego, até que seja reparado c aprovado cm nova vistoria. 

§ 4"' Em casos especiais c quando formuladas, cm vistoria, exigências 
que não impeçam a utilização do veiculo, poderão ser expedidos certificados 
provisórios, com validade por prazo determinado. 

§ 59 Não scrli permitida, cm quaisquer hipótese, a utilização cm ser
viço, de veículo que nilo seja portador de certificado vâlido de vistoria. 

Art. 61. As disposições de cores, logotipo c símbolo utilizados nos veí
culos, serão obrigatoriamente diferenciados c aprovados para cada transpor· 
tadora, instruídos os respectivos pedidos com desenhos, projetas e relatório 
descrito. 

Art. 62. Nos veiculos, somente serão admitidos inscrições cm lugares 
pré·fixados c aprovados pelo DNER. 

Parágrafo único. Será obrigatório, no interior dos veiculas, a colo
cação em lugar visível, de quadro com o nome de cada um dos membros da 
tripulação. 

Art. 63. Além dos exigidos pela legislação de trânsito, os veiculas de· 
verão c;star equipados com os seguintes implementas: 

I - lâmpadas e fusíveis sobressalentes; 
11 - pneu sobressalente cm bom estado c não rccapado; 
III - ferramentas para reparos mecânicos ligeiros; 
IV- caixa de socorro médico urgente, obrigatório ou não, segundo exi

ja o DNER, cm função do percurso desenvolvido pela linha; 
V - lanterna elétrica manual. 
Art. 64. A Fiscalização poderá ordenar a limpeza, reparo ou ·substi· 

tuiçào do veiculo que não se apresentar, para início da viagem, em boas con
dições de higiene, funcionamento c segurança. 

Art. 65. Não scrll permitido o transporte de passageiros cm pé, salvo 
cm caso de socorro por acidentes ou avaria c nas linhas com percurso infe
rior a 75 (setenta e cinco) quilómetros, quando, para tanto, haja autorização 
expressa. 

Art. 66. O DNER mantcrll permanentemente atualizado o registro 
dos veículos das transportadoras. 

Art. 67. Os veiculas utilizados nos serviços de turismo terão carac
tcristicas próprias de identificação. 

CAPITULO VIl 

Das lnfrações e das Penalidades 

Art. 68. As infrações dos preceitos deste Regulamento sujeitarão o in· 
frator, conforme a gravidade da falta, às seguintes penalidades: 

I -multa; 
II - advertência; 
III -suspensão da execução da linha; 
IV - cassação da concessão ou autorização; 
V - declaração de inidoncidadc. 
Parágrafo único. Quando da prática da infraçilo resultar ameaça a scgu· 

rança dos passageiros, scrú, quando cabfvcl, c sem prcjuizo da penalidade 
aplicável, determinada a retenção do veiculo. 

Art. 69. Cometidas, simultâneamente, du11s ou mais infruçõcs de natu
reza diversa, uplicar-se-ú a penalidade correspondente a cada uma. 

Art. 70. As multas serão aplicadas cm dobro quundo, dentro do pcrio· 
do de 12 (doze) meses, houver reincidência nu mesma infraçüo, pelo mesmo 
agente. 

Art. 71. A autuação não desobriga o infrator de corrigir imcdiatumcn· 
te a falta que lhe deu origem. 

Art. 72. As multas por infraçào deste Regulamento serão fixadas cm 
busc percentual sobre o valor do mais elevado sul6rio mínimo vigente no 
puis, obedecidu u seguinte gruduçi10: 

I- 10% (dez por cento), nos casos de infraçào das obrigações dctermi .. 
nadas para o pessoal das transportadoras, no artigo 54 deste Regulamento c 
nos casos de: 

a) atraso de horário no início da viagem; 
b) tmnsportc de pessoas nus condições enumeradas no artigo 58; 
c) transporte de bagagem ou encomenda foru dos lugares que lhe são 

destinados; 

II - 20% (vinte por cento), nos seguintes casos: 
a) retardamento, nos terminais, do horário da partida; 
h) falta de limpeza no veiculo, no momento da partida; 
c) recusa ao embarque e desembarque de passageiros, nos pontos apro

vados, sem motivo justificado; 
d) transporte de passageiros sem a emissão do respectivo bilhete de pas

sagem: 
e) transporte de animais, plantas e aves, cm desacordo com a legislação 

aplicável; 
/) falta, no veiculo, das legendas obrigatórias, ou existCncia de ins· 

criçôcs não autorizadas; 
g) ausCncia, no veiculo cm serviço, dos Certificados de Vistoria, de 

Concessão ou de Autorização; 
h) alteração dos pontos de parada, sem autorização; 
i) inexistCncia ou ocultação do livro a que se refere o parAgrafo 6nico 

do artigo 90; 
j) modificação de horlirios ordinârios, sem autorização; 
JIJ - 30% (trinta por cento), nos seguintes casos: 
a) recusa ou dir.cultação do transporte dos servidores do DNER in

cumbidos da fiscalização; 
b) desobediência ou oposição à fiscalização; 
c) incontinência pública de conduta, por qualquer preposto da trans .. 

portadora que mantenha cantata com o p6blico; 
d) transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada, 

tantas vezes quantos forem os passageiros em excesso; 
e) defeito ou falta de equipamento obrigatório; 
f) interrupção de viagem por falta de elementos essenciais h operação 

do veículo; 
g) retardamento na entrega de elementos cstatlsticos ou contâbcis exigi-

dos; 

IV - 50% (cinqUenta por cento), nos seguintes casos: 
a) omissão de viagem; 
b) recusa no fornecimento de elementos estatísticos e contâbcis exigi

dos; 
c) retardamento na promoção de transporte para os passageiros, ou 

omissão das providências previstas no art. 39; 
d) manutenção cm serviço de preposto cujo afastamento tenha sido exi-

gido na forma do art. 52; 
e) cobrança, u qualquer titulo, de importância não autorizada; 

V - 100% (cem por cento), nos seguintes casos: 
a) ausCncia no veiculo de licença para viagem especial: 
b) inobservância do regime de trabalho fixado para a tripulação dos 

veículos, nu forma do art. 53; 
c) alteração injustificada do itinerário; 
d) alteração do preço da passagem; 
e) ultcruçào do seccionamento; 
f) utilização, em serviço, de veiculo sem vistoria vtalida; 

VI - SOO% (quinhentos por cento), nos seguintes casos: 
a) manutenção cm serviço de veículos cuja retirada do trllfcgo tenha 

sido exigida; 
b) adulteração do Certificado de Vistoria, de Concessão, de Autorj .. 

zução, sem prejuízo das penalidades previstas nos artigos 77 c 78 c da açilo 
cabível, nu forma do urt. 86; 

c) suspensão total ou parcial do serviço sem autorização, salvo a hipó· 
tese do urt. 43. 

Parágrafo único. As infruçàes, para as quais nilo hajam sido previstas 
penalidades espedficas neste Regulamento, serão punidas com multa' igual a 
5% (cinco por cento) do valor do mais clcvudo salário mfnimo vigente no 
pais. 

Art. 73, A pena de advertência serll upticuda por escrito, sem prejufzo 
dus multus cubivcis, nos casos de reincidência na prllticu du mesma infruçilo, 
dentre as previstas pelos itens V c VI do art. 72. 

Art. 74. A pcnu de suspensilo da execuçUo da linhu será aplicada, 
quundo nUa recolhida 11 multu nos prazos u quc'"se refere o§ 2' do art. 82. 

·"'I' k• 1. '.I 
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Art. 75. A pena de cassação de concessão ou de autorização aplicar
se-A nos seguintes casos: 

1 -suspensão total dos serviços durante 5 (cinco) dias consecutivos, ou 
não execução de metade do número de horàrios ordinàrios, em 30 (trinta) 
dias, sulvo motivo de força maior, não considerado como tal o decurso da 
pena aplicada na forma do artigo anterior. 

11- suspensão dos serviços, por 3 (três) vezes, dentrO do perfodo de 12 
(doze) meses, por força da aplicação do disposto no art. 74; 

III- elevado fndice de acidentes de trânsito por culpa da transportado· 
r a; 

IV- quando, no pcr!odo de 12 (doze) meses, for aplicada à transporta· 
dera: 

a) por 3 (três) vezes, a pena de advertência na prática da mesma in· 
fração dentre as previstas nos itens V c VI do art. 72; 

b) por 6 (seis) vezes, a pena de advertência pela reincidência na prfl.tica 
de quaisquer das infrações previstas nos itens V c VI do art. 72; 

V- a transferência da concessão ou permissio,·scm prévia c expressa 
autorização; 

VI - ••Jock-out"; 
VIl - dissolução legal da pessoa jur!dica titular da concessão ou per· 

missão; 
VIII - não habilitação à exploração do serviço com observância das 

exigências deste Rcgulanicnto c no prazo de 120 (cento c vinte) dias, de su
cessores, no caso de falecimento do titular da firma individual; 

IX - falência da conccssionliria; 
X - superveniência de incapacidade técnico-operacional ou 

econômico-financcira, devidamente comprovada. 
XI -configuração da interdependência entre transportadoras, a que se 

refere o artigo 22; 
XII - redução da frota, abaixo do mlnimo exigido, sem a devida cor· 

rcção, no prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 76. A aplicação da pena de cassação da concessão ou da autori· 

zação impedirá a transportadora, durante o prazo de 24 (vinte c quatro) me· 
ses, de se habilitar a nova concessão Ou autorização, bem como de perma· 
nentemente, obter concessão ou autorização para a mesma lioha. 

Arl. 77. A pena de declaração de inidoncidadc, aplicar·se·â nos casos 
de: 

1- condenação, transitada cm julgado, de qualquer Dirctor, quando se 
trate de Sociedade Anônima sócio ou proprietfl.rio quando se trate de sacie· 
dadc por quotas de responsabilidade limitada, ou firma individual por crime 
contra a Administração Pública. A declaração de inidoncidadc podcrã, ain· 
da, proferir-se nos casos aqui previstos por condenaçi? de gerentes c procu· 
radares, detentores de poderes amplos de gestlo c dec1sio cm nome da cm· 
presa. 

11- condenação, transitada cm julgado, de qualquer das pessoas pre
vistas no nCimero anterior deste artigo, por crime contra a vida e a scaurança 
das pessoas, ocorrido cm conseqUtncia da prestação do serviço a que se rcfc· 
re este Regulamento. A declaração de inidoncidadc podcrã tambl:m, ser pro
ferida cm razão da condenação de qualquer prcpoato, se se verificar que a 
empresa não o afutou dos serviços, desde a ocorrtncia do fato e ate sentença 
absolut6ria; 

III - aprcscntaçio de informaçi!cs c dados falaos, cm proveito ou des· 
proveito, próprio ou de terceiros. 

Parágrafo ~nico. A declaração de inidoncidadc importarA a revosaçilo 
das concessões, ou cassação das autorizações, outorgadas à transportadora. 

Art. 78. A retenção do veiculo ocorrerã noa scsuintes casos: 
1 - não conduzir ou ter adulterado• 01 Certificados de Vistoria, de 

Concessão ou de Autorização; 
II- conduzir o Certificado de Vistoria com prazo vencido; 
III - não oferecer as condições de scsurança cxisidas. 
§ I' A rctençno do ve{culo, nos casos dos itens I, II c IV scrfl. efctivada 

nos terminais, c, nos casos do item III, cm qualquer ponto do percurso, per· 
durando enquanto não for corrigida a irrcsularidadc. 

§ 2' Nos casos dos itens I c II cfctuada a rctcnçao, se a transportadora 
não apresentar certificado válido o veiculo será recolhido, até a cfctivação de 
nova vistoria. 

CAPITULO VIII 
Dao Autuaçàes • dos Rocunoa 

Art. 79. O nulo de infraçao scrlt lavrado no momento em que esta for 
vcrificudn peta fiscalizaçno c conterlt, conforme o caso: 

I - nome da transportadora; 
11- n6mero de ordem ou ploca do ve{culo; 
III -local, dalu c hora da infraçào; 

JV- nome do condutor do véculo ou do preposto infrator; 
V - infração cometida c dispositivo legal violado; 
VI- órgão regional do DNER; 
VIl- assinatura do autuantc. 
§ 1• A lavratura do auto se fará cm pelo menos 4 (quatro) vias de igual 

teor, devendo o infrator exarar o "ciente" na segunda. 
§ 211 Recusando-se o infrator a exarar o "ciente", o autuantc consigna· 

râ o fato no verso do auto. 
§ 311 Lavrado o auto, nilo podcrli ser inutilizado, nem sustado o curso 

do processo correspondente, devendo o autuante remetê-lo à autoridade su· 
pcrior, ainda que haja incorrido cm cno ou engano no preenchimento, hip6· 
tese cm que prestará as informações ncccssârias.à corrcção. 

Art. 80. O auto de infração ser4 registrado no DNER, aplicando-se, 
em seguida, a penalidade correspondente. · 

Parágrafo ~nico. Scrll remetida ao infrator a segunda via do auto, 
como notificação de que lhe foi aplicada a penalidade. 

Art. 81. ll assegurado à transportadora o direito de defesa, devendo 
exercitá-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notifi· 
caçilo a que se refere o artigo anterior. 

Art. 82. A defesa serã apresentada, preferencialmente, ao órsão rcgio· 
nal do DNER que houver expedido a notificação, onde será decidida. 

§ I' Se a dccisilo lhe for contrAria, a transportadora podcrã recorrer ao 
Chefe da Divisão de Transporte de Passasciros c Cargas, no prazo de 10 
(dez) dias, contados do recebimento da notificação da decisão. 

§ 2• A transportadora tcrã o prazo de IS (quinze) dias, para o paga· 
menta da multa, contados: 

1 -do recebimento da notificação da aplicação da multa, se não h ou· 
ver apresentado defesa; . 

11 _do recebimento da notificação da decisão que rejeitou a defesa, se 
não hou.,cr interposto recurso; 

111 -do recebimento da notificação da decisão final que rejeitar o rc· 
curso. 

§ 3• A multa scrà rc<olhida à Tesouraria do órgão resional do DNER 
notifican:e, ou daquele sob cujajurisdiçilo estiver o serviço, devendo a infra
tora, no segundo caso, fazer prova do recolhimento perante o órgão notifi· 
cante. 

Art. g3, A pena de cassaçilo só podcrã ser aplicada cm processo rcgu· 
lar, no qual se assegurarA à transportadora ampla defesa. 

Art. 84. O Dirctor de Operaçi!cs do DNER determinará a abertura do 
processo a que se refere o artigo anterior. 

§ 1• Promovcrll o processo uma comissilo designada pelo Pirctor de 
Operações c composta de 3 (Ires) serv_idores do DNER. 

§ 2• Ultimada a instrução, a tranaportadora scrA citada para, no prazo 
de 30 (trinta) diu, apresentar defesa, sendo facultada vista do processo no 
DNER. . 

§ 3• Apresentada a defesa, a comilllio remeterA o processo ao Diretor 
de Operações, para julsamento, acompanhado de relatório conclusivo. 

Art. g5, Da decido que determinar a aplicaçio da pena de cassação, c 
de cujo teor, mediante notilicaçio serA dado conhecimento à transportado· 
ra, cabcrã recurso para o Conselho Administrativo do DNER, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, com efeito awpcnaivo. 

Art. 86. A aplicaçio daa penalidades prcviatu neste Regulamento 
·dar-se-A sem prcjulzo da responsabilidade civil ou criminal, acaao existente. 

Art. 87. Respeitado o processamento estabelecido no Capitulo VIII, 
das decisllcs dos Distritos RodoviArios, da Divisio de Transporte de Passa· 
gciros c Carsas e da Dirctoria de Operações, cabcrA, no prazo de IS (quinze) 
dias, contados do recebimento da notificaçlo, recurso, respectivamente, 
para o Chefe da Divisão de Transporte de Paasasciros c Carsas, para o Dire· 
tor de Opcraçi!cs c para o Conselho Administrativo do DNER. 

CAPITULO IX 

Da Flacalluçio 

Art. 88. A Fiscalização dos serviços de que trata este Rcgulumcnto, 
cm tudo quanto diga respeito ll economia, segurança das viagens c comedi· 
dadcs dos passageiros c ao cumprimento da legislação de trAnsito c de tráfc· 
go rodoviàrio, interestadual c internacional, scrfl. exercida pelo DNER, por 
seus agentes credenciados. 

Art. 89, E'm cada viagem. ordinàrin, serà obrigatoriamente reservada 
uma poltrona para transporte gratuito de agente da fiscalizaçfto, utilizfl.vcl, 
antes da partido, até: 

I - 6 (seis) horas, nas linhascom percurso inferior n 100 (cem) quilõmc· 
tros; 
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II- 12 (dolc) horus, nas linhas com percurso entre 100 (cem) c 500 
{quinhentos) quilômetros; 

III- 24 (vinte e quatro) horas, nas linhas com percurso entre 500 (qui· 
nhcntos) c 1.000 (mil) quilõmctros; 

IV- 48 (quurentu e oito) horas, nas linhas com percurso superior a 
l.llllll (mil) quilômetros. 

Art. 90, As sugestões e reclamações dos passageiros u respcito dos ser· 
viços scrào recebidas pela liscalizaçào, nas estações ou terminuis rodo· 
viúrios, nos órgàos regionais c na Adniinistrução Central do DNER. 

Parúgrafo único. As transportadoras manterão, cm suas agências nos 
pontos terminais, livro próprio, rubrica~o pela fiscalização, onde os passa· 
geiros livremente registrarão suas queixas c sugestões. 

CAPITULO X 

Dos S.rvlro• Eopoclalo 

Art. 91. Süo considerados serviços especiais os de transportes coh:tivos in· 
tert:stadual e internacional de passageiros, realizados na forma deste Capítu· 
lo, visando à exportação de: 

I- turismo: 
li - fretamento. 
Art. 92. Entende-se como serviço de transporte turístico aquele execu· 

tudo para atender lins culturais ou recreativos, desde que não apresente car6· 
ter dt: linha regular de transporte colctivo de passageiros. 

Parúgrafo único. Na execução dos transportes turísticos, levar-sc-ão 
çm conta: 

a) os serviços do turismo cm si mesmo, disciplinados pelo Conselho 
Nacional de Turismo (CNTur) c executados pela Empresa Brasileira de Tu· 
rismo (EMBRATUR); 

b) os serviços técnicos de transporte relacionados com as condições de 
tráfego dos veículos e sua segurança, disciplinados pelo Departamento N3· 
cional de Estradas de Rodagem (DNER). 

1\rt. 93. Os serviços de transportes turísticos serão executados por vcí· 
cuJos pertencentes a empresas de turismo, Agências de Viagens ou de Tu ris· 
mo e por empresa de transporte turístico legalmente instituídas c dcvidamen· 
te autorizadas e registradas na EMBRATUR. 

§I A EMBRATUR manterá o DNER devidamente informado acerca 
dos registras das empresas de que trata este artigo c de suas alterações. 

§ 211 Para lins de fiscalização, os veículos empregados cm transportes 
turísticos deverão apresentar, em local visível, o emblema da EMBRATUR 
com o número do registro da entidade proprietária, observadas as caracter is· 
ticas t:stabelecidas por aquela empresa. 

§ 311 A execução de transporte de turismo, por veículos que não sejam 
de propriedade da contratante do serviço, poderá ser permitida, dependendo 
de autorização especial para cada caso, desde que o contrato dt: transporte 
recaia sobre serviços regulares de transporte autorizados. 

Art. 94, As organizações a1.1torizadas a c,.;plorar o transporte turístico 
são obrigadas a apresentar, na épo~a estabelecida em instruções do DNER, 
todos os elementos necessários ao controle do tráfego nas estradas de roda· 
gem, previstos nos incisos I c II do art. 17 c I, II, III, V do art. 23 c a Jiscali· 
zaçào das condições de segurança técnica do veiculo, tendo cm vista o fim a 
que se destina. 

Parágrafo único, No controle c fiscalização a que se refere este artigo, 
serão devidamente consideradas as decisões da EMBRATUR relutivus: 

a) à uutorizuçào para operar c ao registro das organizações que expio· 
rum os serviços turísticos e de transporte de turistas; 

b) :10 valor do capital de constituição da empresa; 

c) às condições u que deve obedecer o transporte de turistas, no que se 
refere o conforto c bem-estar. 

Art. 95, E assegurado às organizações de transportes turfsticos, me· 
diante acordo entre os interessados, o direito de utilizar, quando necessário, 
os pontos de apoio e de assistência, existentes nu infra-estrutura rodovi{lriu. 

Art. 96, Para execução dos transportes especiais a que se refere o urt. 
Q I deste Regulamento, serão utilizados veículos que atendam, no que cou
ber, ás exigências contidas na Scç~o IV do Cupllulo VI deste Regulamento. 

Parágrafo único. Aplicam-se às empresas de transportes turfsticos as 
exigências constantes dos parágrafos )9, 39 c 49 do art. 59. 

Art. 97. Por serviço de transporte de passageiros, sob regime de frc· 
tumento, entende-se u utividude de curátcr continuado ou eventual, entre 
dois pontos estubelccidos, sem cobrunçu de passugens. 

§ I Y Puru u execução dos serviços de transporte de pus!lugeiros, sob rc· 
gime de frctamcnto, as transportudorus !lcrllo registr:~dus no DNER, atcn· 

dcndo !1s exigi.:ncitlS que forem estabelecidas em instruções cspcciaís domes
mo Dcpartumcnto. 

§ 211 A autorizaçào pura prestaçào de serviço de fretamento scrú cxpc· 
didu pelo DNER tendo em vista o contrato de locação do vc:ículo. 

§ 3Y As atutorizuçõcs rc:feridas no artigo anterior c seus purúgrafos se· 
rl\o válidas por períodos nao superiores a 12 (doze) meses. 

Art. 98. Não scr6 permitido às transportadoras de que truta este Rc· 
guiamento exercerem, entre si, competição ruinosa ou perturbadora de suas 
atividadcs econõmicas. 

CAPITULO XI 
Das Disposições Gorais e Transitórias 

Art. 99, O DNER expedirá normas complementares para o cumpri
mento deste Regulamento, que entrarão cm vigor com a publicação no 
Diário Oficial da União. 

Art. I OU. O DNER poderá, quando assim o exigir o interesse público, 
requisitar bens ou serviços das empresas de transporte interestadual de pas
sageiros de que trata o presente Regulamento. 

Parágrafo único. Os bens ou serviços requisitados na forma deste arti· 
go serão indenizados, de acordo com o critério fixado pelo DNER. 

Art. 101. Não será permitido, na publicidade das transportadoras, o 
uso de expressões ou artifícios que induzam o público em erro sobre as ver· 
dadeiras características da linha, especialmente itinerário, seccionamento, 
tempo de percurso c preço de passagem. 

Art. 102. Aos gráficos de aparelhos destinados a registro de velocida
de, distância percorrida c tempo de percurso, será conferido valor especial de 
prova. 

§ JY A adulteração ou violaçào, cometida nesses aparelhos e em seus 
registras gráficos, quando comprovado o objctivo de fraudar a prova, impli· 
curá presunção de culpabilidade. 

§ 211 Os aparelhos de que trata este artigo estilo sujeitos a aprovação 
prévia. 

Art. 103. Pela prática de atas administrativos de seu intc:ressc, as 
transportadoras pagarão emolumentos conforme tabela a ser estabelecida 
pelo DNER. 

Art. 104. A autorização para exploração de serviço de transporte cole· 
tivo internacional de passageiros, sua execução e respectiva fiscalização obc· 
dcccrào ao disposto neste Regulamento, naquilo que não colida com as con
venções internacionais, firmadas pelo Brasil. 

Art. 105. As transportadoras que exploram serviços, a qualquer título 
outorgado pelo DNER, sob o regime anterior, ficam obrigadas, no prazo 
máximo de 12 (doze) meses, contados da publicação deste Regulamento, a se 
enquadrar nas suas disposições, sob pena de cancelamento das atuais per· 
missões, 

Parágrafo único. Com a transportadora que tiver seu enquadramento 
deferido será firmado o contrato de conccssi\o de que tratam os artigos 18 c 
20. 

Art. 106, Os executantes de serviço colctivo interestadual de: passagei· 
ros, resultante de conexllo de serviços autorizados por órgãos estaduais ou 
municipais, ficam obrigados a regularizar sua situaçilo perante o DNER, no 
pruzo de 180 (cento c oitenta) dias, contados da publicação deste Regula· 
menta, sendo-lhes garantida a situaçilo atual, se comprovarem o efetivo fun· 
cionamento dos serviços anteriormente lL vigência do Decreto-lei nY 512, de 
21 de março de 1969. 

Art. 107. Criado o brgào, cuja constituição autoriza o art. 25 do 
Decreto-lei nY 512, de 21 de março de 1969, a esse ficará automaticamente 
transferida a competência de que trata este Regulamento. 

Art. 108. Este Regulamento entrará cm vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições cm contrário c, especialmente, as contidas 
nus ''Instruções para o Licenciamento cm Carátcr Precário de Veículos Dcs· 
tinados ao Transporte Colctivo de Passageiros nas Estradas de Rodagem Fe· 
derais", aprovadas por despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente du 
Republica, de 26 de maio de 1946, publicado no Diário Oficial de 14 de ju· 
nho de 1946.-- M'rlo Da•ld Androazza. 

DECRETO N• 71.984, DE 23 DE MARÇO DE 1973 • 
Altera o Rea;ulamento dos Serviços Rodoviários lntere!ltaduals 

e lntern•clonals de Tram~porle Coletho de Passaa;elros, aprovado 
pelo Decreto n• 68.961, de lO do julho de 1971, 

O Presidente du Repúbliclt, no uso das atribuições que lhe confere o ur· 
tigo H I, item III, du Constituiçi\o, c tendo em vis tu o disposto no urtigo J9, le· 
tra "c", c no pu'rágrufo único, do urtigo 25,urnbos do Decreto-lei nv 512, de 
21 dt: março de 1969, decreta: 
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I - os serviços auxiliares, exccto os pontos de parada c de 
apoio que devem integrar o sistema nocional de apoio c segurança 
aos usul!.rios do transporte rodoviArio colctivo de passageiros, de 
que trata o artigo '45 deste Regulamento." 

Art. 2' A Scçao 11 do Capitulo VI do Regulamento referido no artigo 
anterior possa a ser constitulda pelos artigos 45 a 50, com a seguinte rcdaçno: 

"Art. 45. O DNER instituir6 çm todo o território nacional, 
sob implantação gradual, um sistema nacional de stpoio c de segu
rança aos usuários do transporte rodovil!.rio colctivo de passageia 
ros, mediante coordenação, no que interessar ao aludido transpora 
te, das atividadcs dos terminais, dos pontos de parada c de apoio c 
dns empresas pcrmissionârias dos serviços de transporte colctivo. 

§ j\' o sistema previsto neste artigo incluirâ a integração, mca 
diante serviço de radiocomunicação, dos terminais rodoviários, 
pontos de parada c de apoio, vcfculos de transporte colctivo cm 
trânsito c órgãos públicos interessados. 

§ 2' No interesse da segurança, 4o bcm-estar c da economia 
dos passageiros, o DNER estipulará, para as linhas de transporte 
rodoviârio colctivo interestadual c internacional, os pontos de pn· 
rada c de apoio cm que devam operar, à medida cm que os mesmos 
venham a integrar o sistema previsto neste artigo. 

§ )9 Podcrã agregar-se ao sistema indicado neste artigo os ór· 
gãos concedentes de serviços de transportes colctivo intcrmunici· 
pai, bem como as respectivas empresas interessadas. 

Art. 46. O DNER, cm Norma Complementar a este Regula· 
menta, fixarã as condições técnicas para a implantação de termi
nais rodovillrios de passageiros, pontos de parada c de apoio para 
tornar cfctiva a coordenação a que se refere o artigo 45. 

Art. 47. Os pontos de parada c de apoio integrantes do siste
ma de que tr3ta o artigo 45. serão implantados c explorados cm rc· 
gimc de concessão, pelo prazo de 20 (vinte) anos, renovável pelo 
mesmo prazo c, dentre outros requisitos a serem fixados· pelo 
DNER, deverão dispor dos seguintes serviços: 

I - para os passageiros: 
1) refeição c lanches; 
b) local para uso gratuita dos que conduzem suas refeições; 
c) instalações sanitflrias; 
d) outras instalações visando ao conforto c bcm-estar dos pas

sageiros; 
e) comunicações t.clcfônicas urbanas c interurbanas, sempre 

que na rcgiilo estejam disponfvcis tais serviços. 
II - para as empresas transportadoras: 
1) dormitórios c refeitórios a serem utilimdos pelos motoris· 

tas de veiculas de transporte rodovillrio coletivo, cm cumprimento 
às disposiçi'>c; relativas ao controle da jornada de trabalho, bom 
como por outros prepostos das empresas; 

b) veicules para a condução dos passageiros, cm caso de inter· 
rupç!o de viagem, resultante de acidente ou avaria; 

c) cdificaçllc que disponha de plataforma de acostamento co· 
berta para os vcfculcs, oferecendo c:cndi.çi'>cs de segurança c como
didade para o embarque c desembarque dos passasciros; 

d) guichês para venda de passascns: 
o) escritórios para admi.nistraçlo; 
O depósitos para almcxarifadcs; 
&) assistência t~nicc-cperacional visando à regularidade c n 

segurança da viagem; 
h) equipamento de tclccomunicaçllo; 
1) socorro aos veiculas nas rodovias, executado por equipa· 

menta apropriado; 
J) assistência mecânica de rcvisao c reparo de vcfculos; 
I) manutençao cm geral c guarda de vcfculos; 
m) abastecimento do combustfvcl dos vcfculos; 
n) abastecimento de bens de consumo que devem ser conduzi· 

dos pelos vcfculos. 
III - para os serviços públicos c de fiscalimçao: 
1) áreas destinadas à instalaçao do sctor de fiscalizaçao do 

DNER c de outros 6rgilos concedentes de serviços de transporte; 
b) áreas reservadas à instalaçao de órgaos rcspons6vcis pela 

segurança pública; 
c) arcas reservadas a órgãos rcsponsl!.vcis por outros serviços 

públicos, cuja instalnçilo seja considerada, pelo DNER, ncccssllriu 
.: vi!tvcl. 

Art. 48. A outorga de concessão para implantaçao c explo
raçllo de pontos de parada c de apeio a que se refere c artigo ante
rior, farsc·ll mediante licitaçrto, observado o disposto no Decreto
Lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, c no que couber, o dispos
to no Capitulo III deste Regulamento. 

Parágrafo único. As condições gerais de implantaçac c de ex
ploração dos pontos de parada c de apoio, o processo para a outor
ga das concessões, bem como. no que couber, as penalidades a que 
ficarão sujeitos os respectivos conccssionllrios, de acordo com o 
Capitulo VIl deste Regulamento, serao estabelecidas cm norma 
complementar a ser expedida pelo DNER, na forma do artigo 99. 

Art. 49. Para homologaçao dos pontos de parada que ainda 
nào integrem o sistema a que se refere o artigo 45, deverão as cm
presas interessadas apresentar ao DNER os elementos comproba
tórios de que as instalações c os respectivos serviços preenchem os 
requisitos fixados pelo DNER, nos termos do artigo 46. 

Par6grafo único. A homologação a que se refere o presente 
artigo terá carãtcr precário, podendo ser retirada na hipótese de o 
ponto de parada deixar de reunir as condições de segurança, de 
conforto c de higiene fixadas pelo DNER, ou de vir a ser implanta
do, no trecho rodovillrio cm que se situar, ponto de parada c de 
apoio integrante do sistema previsto no artigo 45, 

Art. 50. 1l vedada às transportadoras propaganda nos termi· 
nais c pontos de parada, não se considerando como tal as infor· 
mações sobre os serviços c outras de interesse público." 

Art. 39 Este Decreto cntrarã cm vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições cm contrârio.- Adalberto P. Santo•, Vice-Presidcntc 
da República - Dirceu Ar1újo NoJ111ofra. 

RTRC INSTRUÇOES PARA REGISTROS E CADASTRO DE 
TRANSPORTADORES RODOVIÀRIOS NACIONAIS DE CARGAS 

Ministério dos Transportes Departamento Nacional de Estradas de Ro· 
dagcm. 

Portaria n• DG/05, de IS de fevereiro de 197g 
O Dirctor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 

tendo cm vista o disposto no nrt. 9' do Dccrcto-lci n• 1.438, de 26 de de· 
zcmbro de 1975, com a rcdação dada pelo art. 2• do Decreto-lei n• 1.582, de 
17 de novembro de 1977, no art. 46 do Decreto n• 77.789, de 9 de junho de 
1976, bem como na aUnca c do art. I• c no parãsrafo único do art. 25 do 
Decreto-lei n• 512, de 21 de março de 1969, c no uso de suas atribuições lc· 
gais, cantantes dos arts. 8' c 61 - item I - do Registro Interno, baixada 
pela Portaria n• 36, de 13 de janeiro de 197S, do Senhor Ministro de Estado 
dos Transportes, resolve: baixar as "Instruções para Registro c Cadastro de 
Transportadores de Cargai". que acompanham esta Portaria, aprovadas 
pelo Conselho Administrativo, na Scasllo n• 48, de 19 de dezembro de 1977, 
conforme Resolução n• 2.082, homoloaada pelo Senhor Ministro de Estado 
dos Transportes cm despacho cxarado cm 30 de janeiro de 1978 no Processo 
n• MT 37.375/77 c publicado no Diário Oficial da Unlilo, Scçlo 1- Parte I, 
de 3 de fevereiro de 1978. - Adheur Ribeiro da SIIYa, Dirctor Geral. 

CAPITULO 
Roitotro 
Strilo I 

lotroduçlo 

Art. I• Fica lnstitufdo o Registre c Cadastro de Transportadores Ro· 
dovi6rios de Cargas- RTRC, compreendendo as pessoas flsicas cjurfdicas 
que, na qualidade de transportadores, exerçam ou venham a exercer ativida· 
des de transporte rodoviãrio nacional de cargas. 

Art. 2• Para os fins destas Instruções, entendem-se por transporte ro
dovillrio nacional de cargas todo o trâfcgo de bens, mercadorias c v'alorcs, 
realizado por vcfcU!os.rodoviArios automotorcs, cm que os pontos de ori· 
gcm, intcrmedillrios c de destino estejam situados cm território brusilciro 
com a utilização de rodovias federais ou de ligação ou interestaduais. 

Art. 3• A inscriçao no RTRC é obrigatória para o cxcrcfcio da·ativida· 
de de transPorte rodovillrio nacional de cargas, com remuneração ou interes
se cconômico, c dcpcnderà da satisfação dos requisitos c condiçbcs estabele
cidos ncstus Instruções, cm normas complementares, nos Leis c nos Regula
mentos Federais. 

Par6grufo O nico. As disposições destas Instruções nno se aplicam: 
I - ll.s pcsrtoas jurldicas de direito pClblico da Uniilo, Estudos, Tcrri· 

t6rios, Distrito Fcderul c Municfpios; 
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11 - às representações diplomlaticus c consulares acreditadas no Pais; 
III - ao transporte rodovilario municipnl de cargas: 
Art. 4" O RTRC de que trotam as presentes Instruções compreende: 
1 - normas e procedimeiltos de habilitnçilo, registro c autorização para 

os transportadores rodoviàrios de cargo!:; 
11 - normas c procedimentos relativos no plancjamcnto, coordenação, 

administração c controle dos sistemas operacionais de transporte rodoviário 
de cargas, sob jurisdiçno do DNER; 

III - procedimentos de controle indireto ou supletivo de urrccadaçllo 
do Imposto Sobre os Serviços de Transporte Rodovitario Intcrmunicipal c 
Interestadual de Passageiros e Cargas (ISTR), a cargo da Secretaria da Re· 
ceita Federal- SRF, c do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
- DNER; 

IV - procedimentos para constituição c atualização do Cadastro dos 
Transportadores Rodoviârios de Cargas; 

v- avaliação prévia da conveniência de registro de novas empresas ou 
de expansão das já registradas. 

Seçào /1 

Das Cateaorlas de Transportadort! 

Art. s~ O RTRC abrange as seguintes categorias de transportadores: 
1 - ETC- Empresa de Transporte Rodoviârio de Cargas, organizado 

sob qualquer forma societária prevista em lei, que tenha como objetivo prin
cipal a prestaçno do serviço profissional de distribuição, consolidação, des· 
consolidação, repartiçilo, movimentação c tráfego rodoviário de bens, mer
cadorias. materiais e valores, em ve[culos automotores e equipamentos pró
prios, arrendados (lea.sing), locados ou afretados, c através de operações de 
filiais cfou de seus estabelecimentos, agências ou representações; 

11 - EFC - Empresa frotista de transporte rodoviãrio de cargas, orga
nizada sob qualquer forma prevista cm lei, inclusive firma individual, que 
execute a atividade de transporte para empresas de transporte rodoviário de 
cargas (ETC) ou, diretamcnte, para o usuário, operando apenas com frota 
própria c exclusivamente com o estabelecimento sede; 

III- ECP- Empresa organizada sob qualquer forma prevista em lei, 
que execute e opere o transporte de carga própria cm veículos automotores 
de sua propriedade ou arrendados (l~asing), como serviço acessório ou com· 
plcmcntar à atividade principal que exerça, c que, eventualmente, afrete seus 
veículos às empresas de transporte; 

IV - TRA -Transportador autõnomo (carreteiro), que, na qualidade 
de pessoa flsica, proprictària ou co-proprietllria de um só veiculo automotor, 
preste serviço profissional de transporte rodoviârio de cargas, mediante afre· 
tamcnto com empresas de transporte ou, eventualmente, através de contra
tação dircta com os usuârios; 

V - TCP - Transportador individual de carga própria, pessoa tisica 
que opere transporte d~ carsa pr6pria cm veiculas automotores de sua pro· 
priedadc, como serviço acessório ou complementar à atividade principal que 
exerça, podendo, eventualmente, afretar seus veículos a empresas de trans
portes. 

Seçilo III 
Da Admbllllnçio do Rt~l•tro 

Art. 6• O Registro e o Cadastro de Transportadores Rodovillrios de 
Cargas serll.o aamtniatraQos e operados pela Divisll.o de Transporte de Car
gas, da Diretoria de Transporte Rodoviério, bem como pelos setorcs compee 
tentes dos Distritos Rodovillrios Federais. 

CAPITULO II 
Doo ProcediiDHIOO do lnocrtçio o Habllllaçio 

Stção I 
Doo Tlpoo e EapedallzaçMs 

Art. 7• Os transportadores rodovillrios de cargas scrho inscritos no 
RTRC em uma das categoria• previstaa no art, S• destas Instruções e segun· 
do tipos e especializações de transporte, considerada a natureza dos serviços 
c opcruçbcs que executem, das cargas que transportem c dos veículos e equi
pamentos que utilizem. 

Art. 8• O Registro se farâ em um ou mais dos sesuirttcs tipos c especin· 
lizações de transporte rodovillrio: 

I - de carga geral; 
2 - intincrante; 
3 - com vendas ambulnntcs; 
4 ...:.. de encomendas; 
S - de cargas sólidas a granel; 

6 - de cargas liquidas a granel; 
7 - de mudanças; 
8 - de móveis novos; 
9 - de veículos automotorcs; 
10 - de carga unitizada cm "containcrs"; 
\I - de cargas excepcionais e indivisíveis; 
12 - de produtos perecíveis sob temperatura controlada; 
13 - de cargas aquecidas; 
14 - de valores; 
IS- de gado em pé; 
16 - de madeira em pranchas ou toras; 
17 - de produtos siderúrgicos e produtos especiais de aço; 
IB- de engradados (líquidos engarrafados); 
19 - de c<:~rgas perigol!as; 
\9.1 -transporte de produtos químicos agressivos a granel (liquidas c 

gasosos); 
19.2- transporte de produtos innamllveis a granel; 
19.3- transporte de gás liqUefeito (a granel c engarrafado); 
\9.4- transporte de produtos perigosos r racionados (líquidos, sólidos 

c gasosos); 
19.5 - transporte de produtos explosivos. 

Parágrafo O nico. Os tipos e especializações não compreendidos neste 
artigo serão definidos atra'fés de instruções complementnres: 

I -o transporte rodoviãrio de carga geral é o trllfego de porta-a-porta, 
de cargas completas ou fracionadas, embaladas ou não, que, por sua nature
za e características, utilize vefculos ou equipamentos convencionais, com· 
prcendendo o transporte de prodl;tOs industrializados, produtos químicos 
(classificados como não perigosos) c farmacêuticos, líquidos envasilhados, 
produtos alimentícios, materiais de construção, laminados de madeira c ou
tros; 

2 - o transporte itinerante é operado, sob emprazamcnto da colcta à 
entrega, geralmente de volumes pequenos ou de peso reduzido, cuja distri
buição ou entrega se processe segundo itinerllrios e regiões pré
determinados, abrangendo o transponc de drogas, medicamentos, perfuma
rias e outros; 

3 - o transporte rodoviário com vendas ambulantes é o que se realiza 
quando o condutor do veículo transportador cfctua, simultaneamente, a 
venda e a entrega da carga transportada; 

4 - o transporte rodoviârio de encomendas é um serviço especifico de 
transporte de carga, cuja operação compreende a colcta ou a recepção da 
carga, tráfego e entrega a domicnio pelo transportador, dentro de um prazo 
por este previamente definido, entre locais de origem c destino prC:~fixados: 

5 - o transporte rodoviério de cargas sólidas a granel é o que se realiza 
mediante a utilização de carroçarias apropriadas c providas de mecanismo 
de carregamento e descarregamento adequados; compreende o trâfcgo de cc
reais, fertilizantes c outros, abrangendo, tamtxm, o tranSporte de produtos 
britados, pulverizados ou em pó, a granel; 

6 - o transporte rodovillrio de carsaslfquidas a granel é o que se realiza 
mediante a utilização de veículos ou equipamentos com tanques ou cisternas 
apropriados, com dispositivos de carregamento c dcacarregamento adequa
dos, compreendendo o transporte de Aaua, leite, óleos alimcnt(cios, vinho c 
outros; 

7 - o transporte wdowillrio de mudanças é o reafiUdo em veleulos 
apropriados, por transportadores que ofereçam condições eapeciais de acsu· 
rança na prestaçll.o de serviço c compreende o transporte de bens fora do co
mércio, como móveis, utensnios, artigos do lar ou de escritórios, tendo, sc
ralmcntc, como remetente c dcstinat6rio, a mesma pcasoa llsica ou jurldica; 

8 - o transporte rodoviArio de móveis novos é o realizado em veiculo• 
upropriados e compreende o trllfeso de móveis e utilidades nlo embaladoa, 
entre fllbricas, depósitos de dislribuiçào ou outroa eatabelecimenloa, com 
fins comerciais; 

9 - o transporte rodovilrio de vcfculo11 automotorcs, novos ou usados, 
é o que se realiza em unidades especialmente conatruldas para esse tipo de 
transporte e se destina, principalmente, ao escoamento da ptoduçlo das 
fAbricas de vefculos automotores; 

I O - o transporte rodoviário de carga unitimda cm .. containcrs" ou co
fres de carga é o que emprego velculoa providoa de diapoaitivos de fixação, e 
de segurnnça desse equipamento, segundo normas t~iens cspccmcas, e de
pende du utiliznção de dispositivos de carresamento c do descarn:samcnto 
apropriados; 

II - o trunsporte rodoviàrio de cargas excel>clonaia e lndivl•lvela é o 
que requer condições especiais de trD.nsito, quanto a horllrioa, velocidade, ai· 
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nalizaçilo, acompanhamento ou medidas específicas de segurança nas estra· 
das, bem como de segurança da propriedade de terceiros e dn própria rodo
via, compreendendo o transporte de materiais, implcmcntos, partes estrutu
rais, múquinns c equipamentos, cujas dimensões ejou peso excedam os limi
tes fixados pelos órgãos competentes de trânsito, requerendo, gcrulmentc:, a 
utilização de verculos especiais; 

12- o transporte rodoviário de produtos perecfvei~. sob temperatura 
Cllntrolacb, é n n: lizado com a utilização de Veículos douu:ln::. Je quip:!mcr.-
~''' :-·"·~·:,.c ,1• .. ,.l~';'rii'C• :, :'r,n-irln-. de ll'l'C:\11:~ ~;:'::"~~ :!~:x:);:•·r •1, .. ,·, 

1., • 1:· 'Ti h'~ • ·"':r c· . .,. • .1 • :•r . , :· ~.·.:~ · .~ .. ·.·r(!·,: 1· t · 1 

.pi::,!:.;, ,Jt·ntw .-'. lirni~-:~ !ll:nimu:-. e mínimo~. cm r,:n\}u ~u te~.-.;·- c!:.: ~r.:.:·~

.:;o e de ;:c0rdo com as c~;ped!icaçõcs da carga transportada, compr:.:endcc~.~ 
o tr::n~portc de carne~;. frutos do mur, produto!. hortifrutigrunjdr~l~ c uutrl::;; 

l J- o transrortc rodoviário de cargas aquecidas é o re;!lizudo :iOb t·~r:l
peratur;~ controlada, que emrreg!1 veiculas especiais, cquipado:i com dis~o
~itivos auxiliares, tnis como maçarico:. ou similares, para a conscrvuç:'lo de 
temperatura da carga ou parn facilitar a operação de carregamento e dc~c~r· 
reg~ menta, compreendendo o transporte de asfalto, betumes, breu e outros; 

14 -o transporte rodoviãrio de valores é o que se realiza cm unidades 
blindadas c providas de mecanismos especiais de scaurança, destinados a 
oFerecer proteçilo c scsurança à carga c ao pcuoal de vigillincia que acompa
nha a opcraç!o, e compreende o transporte de dinheiro, titulas, ações, jóias, 
pedras c metais preciosos c outrosj 

IS - o transporte rodoviA rio de gado cm ~ t aquele que emprega vd
culos apropriados para preservar a integridade Rsica c as condições sani
tltrias dos animais transportados, compreendendo o transporte de gado va· 
cum; eqUíno, uinino, sufno, ovino c caprinoj 

16- o transporte rodoviãrio da madeira, cm pranchas ou toras não be· 
neficiadas, é aquele que, pela dimcnslio ou pelo peso da carga, deve ser reali
zado em veículos com equipamentos auxiliares específicos, que facilitam a 
operação do carregamento, tráfego e descarregamento; 

17 -o transporte rodoviãrio de produtos siderúrgicos e produtos espe
ciais de aço é o que, pelas suas caracterfsticas c forma de carga, requer n utili
zação de veículos dotados de dispositivos, reforços ou suplementos especiais, 
destinados a atender fts condições de segurança exigidas, compreendendo o 
trâfcgo de bobinas de aço c de produtos especiais de aço, laminados ou nllo; 

18- o transporte rodovillrio de engradados de llquidos engarrafados é 
o que se realiza cm veículos com carroçarias especiais ou adaptadas para esse 
fim, compreendendo o transporte de bebidas c outros liquidas engarrafados, 
para distribuição a varcjoj 

19- o transporte rodoviãrlo de cargas perigosas~ o que, estando sujei
to a normas cspccUicas, técnicas c operacionais, cxpcdi,das por órgãos com
petentes, entidades especializadas, c fabricantes doS pfoCiU.tos, requer medi
das especiais de precaução e segurança, relacionadas com as operações de 
carregamento, arrumaç!o, dcscarreg~mcnto, manipulação, estivagem, trân
sito c tr6Jego, atendidas, também, as características dos veículos c equipa
mentos utilizados c a natureza das cargas, medidas essas destinadas à pre
venção de acidentes que acarretem danos à vida humana ou a bens de tercei
ros ou do próprio transportador; 

19.1 -o transporte rodovi6rio de produtos químicos agressivos, a gra
nel (lfquidos c gasosos), é o realizado, sob pressão ou nllo, cm vclculos
tanque ou cisternas, dotados de dispositivos de segurança ncccssãrios ao car· 
regamcnto, tráfego c descarregamento, compreendendo o transporte de oxi· 
dantes, corrosivos, produtos petroqufmicos, substâncias t6xicas, venenosas e 
similares; 

19.2- o transporte rodovillrio de produtos inRamllvcis a granel, com 
exccçào do gãs liquercito, compreende o trllfeao, cm caminhões-tanque, de 
derivados de petróleo, bicos, combustfvcis, gasolinas, querosene, sovcntcs, 
narta c combustfvcis para aeronaves, 61coois c outros produtos; 

19.3 -o transporte rodovillrio de glls liqueFeito é o realizado, sob prcs
s3o, a granel, cm caminhões-tanque, ou fracionado, cm botijões, sujeitos n 
normas de segurança, adequadas, rclativns aos tipos de recipientes c carroça
rias utilizndas; 

19.4- o transporte rodivillrio de produtos perigosos Fracionndos (sbli
dos, lfquidos e gasosos) é o que se realiza cm embalagens ou recipientes ade· 
quados, observadas as normas de segurança, de prevenção, arrumaçllo c 
compatibilizaçi'lo com outras cargas, podendo ser utilizados veículos conv~n
cionais para carga geral fracionnda; 

19.5- o transporte de produtos explosivos é o que abrange produtos 
que, por sun noturezn c curacter(sticus, esti'Io sujeitos ao risco de r:xplosi'lo 
pela açD.o do calor, do atrito ou de choque, pondo cm perigo a vida humum1 

c bens materiais, e requer embalagens adequadas, bem como normas rfgidas 
de segurança, de quantificação, de manuseio e arrumnçl'lo, de carregamento 
c descarregamento. Compreende o tràfcgo de explosivos propriamente ditos, 
munições, artificias pirotécnicos c outros produtos; 

s-rao 11 

Dos Rfftni!lito:-~ c Condiçõ~' 

''· ~-:~:~!c·;·.!~: i::·-~:-::-' ;;:• !l<:ti.,~~c .k. -l·;·.:n:;j;v,:.~.lll,,·~ ;~._,. 
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!:.;i.:J~. ;.J~..!rc::i; .. ~du~::: ~;;rJ'.',IJv~ p;::;:;. l>i':i:.i(, iiU~ lo{Uou;, COJi;,•.U~u u~ :,có~Úii-
1~:; ckmcutc.s ;:.:,:,icv:.; 

i - Em~rcsa Uc: Tran:.porlt: k.oúoviário de Cargus (i::J CJ. Empn:s3 
Frotis!a de Tr~nsporte Rodoviário de Cargas {EFC) c Empresa que opcn: 
cnrga própria (ECP). 

a) razão ~ocial e, quando houver, nome da empresa; 
b) data da instituição c nome dos representantes legais; 
c) número e data de regi:.tro na Junta Comercial; 
d) capital realizado; 
e) número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Minis

ttrio da Fazenda; 
f) endereços da sede, filiais, estabelecimentos, aa~ncias ou rcprescntan· 

tcs; 
I) indicação dos tipos c especializações de transporte rodovilrio cm 

que a empresa deseja rcsiatrar-oc, atendida a compatibilização operacional 
entre as instalações, os vclculos automotorca c respectivos equipamentos de 
que dispilc c u especialidades rcqucridu; c 

h) percursos, zonas c rcgi~es onde opere com regularidade. 
2- Transportador Autõnomo (Carreteiro) (TRA) c Transportador In

dividual de Carga Prbpria (TCP). 
a) nome. estado civil, profissão, nacionalidade, número c 6rgão expedi· 

dor de documento de identidade, residência c domicílio do proprietário c 
do (s) co-propricLário (s) do veiculo automotor. 

b) número do CPF do proprictArio ou do(s) co-proprictArio(s) do vei
culo automotor; 

c) indicaçllo dos tipos c cspecializaç~cs de transporte cm que deseja 
registrar-se, observada a compatibilizaçio operacional entre o veículo auto· 
motor c respectivo equipamento de que dispõe c as especialidades requeri
das; e 

d) descrição c identificação do v.;ículo c seus equipamentos, inclusive 
reboques c scmi-rcboques, 

Art. 11. Os Formulllrios de inscrição no Registro de Transportadores 
Rodoviários de CarsllS deverão ser protocolizados pelos interessados ou seus 
representantes no Distrito Rodoviãrio Federal de sua jurisdição c serão ins
truídos com a seguinte documentação, cm cópia autenticada ou publicação 
oficial: 

I - Empresa de Transporte Rodovillrio de Cargas (ETC); 
a) Da Personalidade Juridica: 
I - ccrtidilo do registro da empresa, expedido pela Junta Comercial; 
:! -a tos constitutivos c respectivas alterações, devidamente registrados 

na Junta Comercial; 
3 - ata da Asscmbltia-Gcral que elegeu a Dirctorin ou Administração 

em exercfcio, devidamente registrada na Junta Comercial, no caso de Socie
dade Anõnima; e 

4- inscriç:to no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministtrio dn Fa
zenda. 

b) Da Capacidade Téonica c Operacional: 
I - relação numtrica de empregados utilizados na manutenção, na 

operação de armazéns c terminais, na operação de veículos, na comerciali· 
zaçilo c na administraçào da empresa; 

2- descrição sucinta das instalaçOcs, oficinas, depósitos, garagens, 
nrmazéns, terminais c outros estabelecimentos adequados à operação dos ti
pos c especialidades de transporte requeridos, com indicação dos respectivos 
instrumentos hábeis de propriedade, locaçào ou arrendamento; 

3 - relação c prova de propriedade ou orrcndamcnto (lcasing) dos vei
culas automotores da empresa c, quando possuir, equipamentos de movi· 
mcntação de cargas, inclusive reboques c st:mi·rcboques, com indicnçilo das 
caructer!sticas de cada unidade (murcu, modelo, espécie c ano de fubricaçào), 
du tonelagem total ou parcial oferecida, bem como da incid~ncia de quais· 
quer ônus ou gruvumcs sobre os rereridos veículos c equipamentos; 

4 - d~cluraçl\o t.la tonelagem total ou volume cm metros cúbicos lraus
portados pdu empresa no ano anterior: 
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5 - prova de manter o seguro obrigatório de responsabilidade civil, cm 
garantia das perdas c danos causodos às cargas que lhes sejam confiadas 
pura transportar; 

6- prova de ter realizado o seguro obrigatório de responsabilidade ci
vil de cada veículo automotor da empresa, de sua propriedade:: ou arrenda
mento; 

7 - justificativa sucinta da compatibilizaçilo técnico-operacional das 
instalações, veículos, equipamentos c implementas que possuir, com os tipos 
c especializações de transporte rodoviário requeridos; c 

8 - prova de conhecimentos técnico-operacionais de transporte rodo· 
viàrio de cargas, a ser prestada pelos rcsponsãvcis legais da empresa median
te apresentação de currículos de formaçi\o c cxpcriCncia profissionais ou res
posta a questionário próprio com entrevista de avaliação; 

c) Da Capacidade Financeira c do Cumprimento das Obrigações Tri
butárias: 

I - Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais, acompa
nhados dos respectivos demonstrativos financeiros previstos em lei, median
te publicação em órgão oficial, ou cbpia autenticada por Contador ou Audi
tor Independente, sendo, neste caso, indispcnsàvcl que a cópia indique, ex· 
prcssamcntc, o número do livro "Diàrio" c respectivas folhas cm que um 
desses documentos se encontre transcrito c assinado; 

2- certidão negativa da Fazenda Pública Federal, inclusive quanto ao 
Imposto de Renda; 

3 - prova de quitação com a Contribuição Patronal c de Empregados; 
4- prova de pagamento atualizado da Taxa Rodoviária Unica -

TRU dos veículos próprios ou arrendados; 
5- prova de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Transporte 

Rodoviário Jntcrmunicipal c Interestadual de Passageiros c Cargas- ISTR, 
no exercício anterior; c 

6- certidões negativas passadas pelo Distribuidor Judicial da sede da 
empresa, comprovando não haver, para ela, nenhum pedido de faléncia ou 
de liquidação. 

d) Dos Representantes Legais, Dirigentes c Sócios-Gerentes: 
I -certidões fornecidas pelas autoridades judiciârias competentes, dos 

locais onde tiveram domicílio o titular da firma individual e os sócios
gerentes ou di retores, conforme o caso, que provem não terem sido eles deli· 
nitivamcntc condenados a pena que vede, ainda que temporariamente::, o 
acesso a cargos públicos, ou a pena por crime de prevaricação, de faléncia 
culposa ou fraudulenta, peita ou suborno, concussão, peculato ou crimes 
contra a economia popular ou a ré pública; 

2 - prova de quitação com o serviço militar; 
3 - prova de cumprimento da Jcgislaçào eleitoral: 
4 - prova de cumprimento da legislação sobre estrangeiro, quando a 

empresa possuir em seus quadros, dirigente ou técnico C'Strangciro. 
11 - Empresa de Transporte de Carga Própria (ECP) 
1) relação c prova de propriedade dos vcfculos automotorcs da cmprc· 

sa, ou sob arrendamento {lcasing), inclusive reboques c sem i-reboques com 
indicação das características de cada unidade (marca, modelo, espécie c ano 
de fabricação), da tonelagem total ou parcial oferecida, bem como da inci· 
dência de quaisquer ônus ou gravamcs sobre os referidos veiculas; 

b) declaração da tonelagem total ou volume cm metros cúbicos trans· 
portado pela empresa no ano anterior; 

c) prova de ter realizado o seguro obrigatório de responsabilidade civil 
de cada vefculo automotor de sua propriedade ou arrendamento; 

d) prova de pagamento atualizado da Taxa Rodovi6ria Unica- TRU 
dos vc!cuios próprios ou arrendados (icasing); 

e) prova de recolhimento do ISTR no cxercfcio anterior; c 
O justificativa sucinta da compatibilização técnico-operacional das ins

talações, veículos, equipamentos c implementas que possuir, com os tipos c 
especializações de transporte rodoviârio requeridos. 

III -Transportador Autónomo (Carreteiro) (TRA) 
1) cópia autenticada da carteira de identidade; 
b) prova de inscriçilo no Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda - Cartão de ldcntir.caçilo do 
Contribuinte; 

c) comprovante de Inscrição de Contribuinte Autônomo no órgüo 
competente da Previdência Social; 

d) prova de quitaçilo com u Contribuiçilo Sindical no último exercício: 
e) provu de quituçilo com o serviço militar, quando brusilciro; 
O titulo de eleitor, quando brusilciro: 
g) prova de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Trunsportc 

Rodoviário lntcrmunicipul e lntcrcstnduul de Pnssugciros c Curgu~- ISTR 

ii'·. 

no exercício anterior, quando devido em decorrência de contratação de 
transporte com o usuúrio; 

h) prova de pagamento atualizado do veiculo e equipamento, bem 
como seu certificado de regiHro de propriedade; 

j) prova de ter realizado o seguro obrigatório de responsabilidade civil, 
cm garuntiu das perdas c danos sobrevindos h carga que lhe tenha sido con
liada, quando contratado o transporte dirctamente com o usuário: 

I) prova de ter realizado o seguro obrigatório de responsabilidade civil 
do veículo automotor de sua propriedade; 

m) prova de habilitação como motorista profissional classe "C": 
n) prova de conhecimentos técnico-operacionais de transporte rodo· 

viârio de cargas, a ser prestada mediante aprcscntaçllo de currículo ou res
posta a questionário próprio cm entrevista de avaliação; 

o) folha corrida ou prova de inexistência de antecedentes criminais, me· 
diante certidão fornecida pela autoridade competente do domicílio do trans· 
portador. 

IV - Transportador Individual de Carga Própria (TCP) 
-A documentação exigida scrà a mesma do item III, com exclusão dos 

documentos referidos nas alfneas c, d, g, j, n e o. 
§ (9 Os documentos exigidos no item III c IV deste artigo são obriga· 

tórios também para os cc-proprietários do veículo automotor. 
9 29 Os transportadores autõnomos (carreteiros) anteriormente regis

trados no DNER ou que venham exercendo suas atividadcs, com regulari· 
dade, há mais de um ano, poderão ser dispensados da prova de que trata a 
ai inca n do item III deste artigo. 

§ 39 O requisito de capacidade técnico-operacional de que trata o inci· 
so 3 da alínea b do item I deste artigo será atendido mediante comprovar;lio 
de:: propriedade ou arrendamento de veículos c equipamentos rodoviários, 
com a seguinte capacidade mínima de traçllo; 

a) 60 toneladas de carga útil para as Empresas de Transporte Rodo· 
viârio de Cargas (ETC); c 

b) 30 toneladas de carga útil para as Empresas Frotistas de Transporte 
Rodoviârio de Cargas (EFC). 

Art. 12. Os transportadores autõnomos (carreteiros), proprietários ou 
co-proprictúrios de 2 (dois) ou mais veículos, deverão organizar-se c 
habilitar-se como Empresa Frotista de Transporte Rodoviário de Cargas 
(EFC), no prazo de que trata o artigo 51, ou cm prazo a ser fixado, cm cada 
caso, pela autoridade competente do DNER. 

Art. 13. A inscrição de empresa de transporte rodoviârio de cargas, na 
especialização correspondente ao transporte modal ou intcrmodal de carga 
unitizada cm .. containcrs", scrã feita mediante cumprimento dos rc.quisitos e 
condições constantes da Lei n• 6.288, de li de dezembro de 1975, do Decre
to n• 80.145, de 15 de agosto de 1977, das Instruções apro.adas pela Porta
ria n• 890, de 9 de novembro Jc 1977, do Ministro de Estado dos Transpor-
tes, c de atas posteriores. . 

Art. 14. A inscrição de transportadores rodoviãrios de cargas, nos di
ferentes tipos c especializações, fica sujeita, conforme o caso, à compatibili
zação de suas instalações, veículos, estabelecimentos, terminais, liliais, cqui· 
pamentos c agências com a natureza do registro requerido. 

Art. 15. No caso de inscriçilo de empresa nova, o pedido deverá vir 
acompanhado dos documentos a que se refere o art. 11 destas Instruções, ex· 
cctuadas os não pertinentes a empresas novas, bem como de justificativa re
lacionada com o mercado de transporte abrangido pela solicitação. 

CAPITULO III 
Dos Proc:edlmmtos de R<1lstro e Autorlzaçio 

Stção I 
Da Competência 

Art. 16. Silo competentes para dccsdtr sobre os pedidos de inscrição no 
RTRC: 

I -o chefe de Divisão de Transporte de Cargas, quando se tratar de 
empresa de transporte rodoviàrio de cargas (ETC); c empresas frotistas de 
transporte rodoviârio de cargas (EFC); 

II - os chefes dos Distritos Rodoviários Federais, ou, por dclegaçno 
destes, os chefes dos Serviços Distritais de Transporte Rodoviàrio, quando 
se tratar de empresa transportadora de carga própria (ECP), transportadores 
autónomos {carreteiros) (TRA) c transportadores individuais de carga pró· 
priu (TCP). 

Art. 17. Deferido o pedido de inscriçho, as autoridades referidus no 
artigo anterior cxpcdirilo o respectivo Alvarâ de Registro c Autori:r.ar;no cm 
uma das diferentes categorias de transportadores e nos tipos c cspeciali· 
znçõcs de trunsportc rodovill.rio de cargas cm que o requerente tenha sido 
considerndo habilitudo, 
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Art. 18. No caso de indeferimento do pedido, cube recurso no Dirctor 
de Transporte Rodoviârio do DNER, u ser interposto no prazo de 15 (quin· 
zc) dias após o recebimento dn notificação. 

Seção II 
Do Al•ari de Realstro e Autorlzaçio 

Art. 19. O Alvarâ de Registro e Autorizaçilo serâ uniforme, obedecen-
do o modelo próprio, c contcrã, basicamente-, os seguintes dados: 

I - identificaçilo no' RTRC; 
11 - n~mero do CGC, se pessoa jur(dica, ou do CPF se pessoa fisica; 
III - data da emissão e data final de validade; 
IV - razi\o social c, quando houver, nome da empresa, ou nome do 

transportador quando pessoa llsica ou firma individual; 
V - endereço da sede ou residência; 
VI,- tipos c especializações de transporte rodoviãrio que está autoriza~ 

do a executar; 
VIl - assinatura da autoridade competente do DNER. 
Parágrafo único. O Alvarll será emitido sempre que ocorrer: 
I - deferimento de pedido inlc!a! ele lnscriçilo; 
11 - deferimento de pedido de inscriçilo em outro tipo ou especiali

zaçilo de transporte; 
III - deferimento de pedido de restabelecimento de inscrição; 
IV- deferimento de solicitação de segunda via, cm caso de extravio da 

primciru: c 
V - processamento de alteração decorrente do art. 26. 
Art. 20. O Alvarã de Registro e Autorização, emitido de acordo com 

estas Instruções, tcrã validade até o mês correspondente ao último algarismo 
de seu número, do quinto ano subseqUente ao da data de sua emissão, 
referindo-se o fina! O (zero) ao mês de outubro. 

Art. 2!. O Alvarâ de Registro c Autorização scrâ exibido sempre que 
solicitado pela Fiscalização do Departamento Nacional de Estradas de Ro· 
dagcm ou da Secretaria da Receita Federal, devendo cada filial ou estabeleci
mento dispor de cópia do documento autenticada pela Divisão de Cargas da 
DrTR, ou pelo Distrito Rodoviãrio Federal. 

§ I• Scrã recolhido o Alvarll de ·Registro c Autorizaçllo sempre que 
houver altcraçilo, baixa ou cancelamento de inscriçilo. 

§ 2• Dentre a documentação obrigatória do veiculo deverá constar có
pia do Alvarã de Registro c Autorização, autenticada por tabclionato públi-

Seçào 1/1 
Da ldtt~tlncaçlo do Transportador 

Art. 22. Cada Transportador tcrã prefixo c número de inscriçilo pró
prios no Registro de Transportadores Rodovillrios de Cargas- RTRC, de 
acordo com as características previstas no art. 25, 

§ I• O prefixo da categoria de atividade, o número de inscriçilo e códi· 
go do tipo ou especialização qualificarilo o transportador. 

§ 2• A identificação da inscriçilo obcdcccrll à seguinte composição: 
1 - prefixo da categoria do transportador; 
2 - número do registro cadastral bãsico do transportador; 
3- sigla da unidade da Federação cm que o transportador tem sua sede 

ou domicílio; c 
4 -código de classificação do tipo ou especialidade de transporte dcfc· 

ridos. 
Art. 23. A numcraçilo de inscriçllo no RTRC ~ privativa do DNER, 

uniforme c seqUencial cm todo território nacional para os empresas de trans~ 
porte rodoviário de cargas (ETC) c empresas frotistas (EFC) c uniforme c 
seqUencial na jurisdiçilo dos Distritos Rodoviãrios Federais, para cadn umu 
das demais categorias de transportadores, sendo atribuída no ato de registro 
e confirmada pela cmissilo ou rcvalidaçllo do Alvarll de Registro c Autori· 
zaçilo. 

§ I' O número básico de inscrição no Registro somente scrf1 utili1ado 
pura identificar outro transportador, após o decurso de 2 (dois) unos du hui~ 
xa ou cancelamento du inscriçi\o anterior. 

§ 2• Ao transportador que voltar à atividade antes de decorridos 2 
(dois) anos da dntu da baixa ou cuncclumcnto será atribuído o mesmo númc~ 
ro de inscriçilo. 

§ 39 No pc:dido de restabelecimento de inscricilo, o interessado furá 
constar, obrigatoriamente, o número de seu registro anterior. 

Art. 24. O transportador farll constar, obrigatoriamente, o número 
completo de sua inscrição no RTRC, nos seguintes casos: 

I - Mediante impressão tipogrãfica, incrustruçilo, gruvuçilo, bordudo, 
carimbo ou outro tipo de murcu: 

a) nos conhecimentos, munifestos c outros documentos de trunsportc; 

b) nos notas fiscais, efeitos comerciais ou fiscais regidos pela Jcgisluçào 
competente; 

c) nos títulos de crédito, duplicatas de serviço, açõcs representativas 
de capital c património ou semelhantes, 

II - Mediante aposição de carimbo padronizado: 
a) cm termos de abertura c encerramento de livros de cscrituraçi'to co~ 

mcrcial c local do transportador: c 
b) cm documentos oficiais cm que figure esta exigência. 
Art. 25. O prefixo, na forma do art. 22 destas Instruções, seguido do 

número de inscriçilo do transportador no RTRC c da sigla da unidade fede· 
rativa da jurisdiçi\o distrital, separados por barras, scrll pintado cm rctãngu~ 
lo de fundo branco, com as dimensões mfnimas de 35 cm por IS cm., a tinta 
preta, nas portas de cada vcfculo c cm local visfvel do reboque ou scmi~ 
reboque do transportador. 

ParAgrafo Unico. Os transportadores inscritos na forma destas lns~ 
truçõcs dcvcrilo promover a pintura a que se refere este artigo no prazo de 90 
(noventa) dias, a partir da expedição do Alvarll de Registro e Autorização. 

Seção IV 
Du Alterações no RTRC 

Art. 26. A atualizaçilo dos elementos do Registro será de rcsponsabili· 
dadc dircta do transportador c compreende obrigatoriamente o pedido de 
autorização para as alterações relativas: 

I - à razi\o social ou ao nome da firma; 
2 - à fusilo, incorporação c transformação da sociedade; 
3 -à atividade principal da firma ou à criação ou suprcssilo de cstabc· 

lccimentos, filiais, agências ou representações; 
4 - ao capital social; 
5 -à transferência, venda ou permuta de açõcs ou quotas do capital so

cial; 
6- no encerramento das atividadcs rercrcntes ao transporte rodoviário 

de cargas, caso cm que deverA requerer a baixa do registro; c 
7 - substituição dos rcsponsâvcis legais. 
ParAgrafo t:Jnico. Sempre que houver alteração de endereço da sede, 

filiais ou estabelecimentos da empresa c de domicnio ou residência do trans~ 
portador autõnomo, bem como na ocorrência de dissolução, falência ou 
concordata, os transportadores. deverão .:omunicar esses fatos ao DNER, 
para as providências cabíveis. 

Art. 27. As alterações ocorridas na frota de vclculos serilo registradas 
automaticamente atrav!:s dos procedimentos cadastrais de arrecadação da 
Taxa Rodoviària V nica, de que trata o Decreto-lei n• 999, de 21 de outubro 
de 1969, alterado sucessivamente pelas Leis n•s 5.481, de 6 de dezembro de 
1972, e 6.26t, de t4 de novembro de 1975. 

Parflgrafo t:Jnico, Qualquer alteração relativa à propriedade ou co· 
propriedade de veículos rodoviltrios de cargas, que implique baixa, modifi~ 
caçilo ou encerramento da atividadc registrada c autorizada deverá ser co~ 
municada,' no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da altcraçilo, à autori· 
dadc competente do DNER, para os fins do recolhimento ou alteração do 
Alvará c, se for o caso, para os fins dos procedimentos de habilitação que se 
fizerem nccessllrios para o adquirente. 

Art. 28. As alterações de dados c informações do RTRC serilo comu
nicadas ao Distrito Rodoviãrio Federal da jurisdiÇão do transportador, me· 
diante preenchimento de formulllrio próprio, 

Serão V 
Da Re,.lldaçio 

Art. 29. A rcvalidaçllo da inscriçllo do transportador serà requerida 
nos últimos sessenta dias antes de findar o prazo de validade do Alvará de 
Registro e Autorização. 

ParAgrafo V nico. No caso de o pedido de revalidação nllo ter sido de
ferido no pruzo a que se refere este artigo, podcrll o Alvarlt ser prorrogudo 
por outro período, a critério du Dirctoriu de Transporte Rodoviário ou do 
Distrito Rodovilt.rio Fcdcrul. 

Art. 30. Silo condições pura revulidaçllo de inscriçllo no RTRC: 
I - utendimento dns exigências dos nrts. 10 a 14 dcstus Instruções; 
11- uprcsentuç~o do Alvurâ de Registro c Autorizuçho ruru sua suhsti· 

tuiçào; 
III - preenchimento do formullirio próprio c suu entrcgn ao Distrito 

Rodovillrio Federal de sua jurisdiç~o. 
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CAPITULO IV 
Da Baixa, Cancelamento e Restabelecimento 

do ln!ICrlçio 

Art. 31. A baixa c o cancelamento da inscriçi\o no Registro de Trans
portadores Rodoviários de Cargas serão processados a pedido ou ex officlo. 

Stçào I 
Do Baixa e do Cancelamento o Pedido 

Parâgrafo tJnico. Quando houver encerramento de atividadcs de fi. 
liais, agências ou estabelecimentos, o transportador fica obrigado a comuni
car a baixa parcial ao DNER. 

Arl. 32. O pedido de baixa scrã obrigatório quando o transportador 
interromper temporariamente ou cessar definitivamente as atividadcs cm 
que está registrado c autorizado. 

Art. 33. Será obrigatoriamente solicitada a baixa de inscrição do 
transportador, sempre que ocorrer: 

I - extinção das atividades do transportador; 
11 - liqUidação judicial ou extrajudicial do transportador; 
III - incorporação de empresa transportadora pela firma remnncsccn· 

te; 
IV - fusão de empresa transportadora pela firma sucessora. 
Parãgrafo Unico, A solicitação de baixa tcmporãria ou definitiva da 

inscrição do transportador scrã feita no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrên
cia do rato que a tiver motivado, mediante requerimento próprio c devo· 
lução ao DNER do Alvarã de Registro e Autorização. 

Art. 34. A aceitação da baixa pressupõe apenas atendimento à obriga
toriedade de comunicação do encerramento das atividadcs para fins de rcgis· 
tro, autorização c atualização cadastral, não implicando a cxoncraç3o de 
qualquer outra responsabilidade, nem a quitação do débito para com a Fa
zenda Nacional. 

Stçào 1/ 
Do Cancelamento Ex offlcio 

Art. 35. Serã cancelada tx offlcio a inscrição do transportador que: 
I - deixar de revalidar a inscrição, de acordo com os procedimentos c 

nos prazos estabelecidos nestas Instruções; 
II -cometer infraçilo, cuja penalidade, nos termos destas Instruções, 

corresponda ao cancelamento da inscriçilo no RTRC; 
III - tiver falência decretada pelo juizo competente. 
Art. 36. O cancelamento tx offlcio da inscrição no Registro de Trans

portadores Rodoviários de Cargas aplica~se a todos os estabelecimentos da 
empresa. 

Seçüo III 

Do Reslabelec1menta da lnscrlçio 

Art. 37. A inscriçilo que tiver sua baixa a pedido no Registro de Trans
portadores Rodoviários de Cargas, podcrã ser restabelecida desde que o 
transportador: 

I - prove estar em dia com todas as suas obrigações fiscais; 
I I- apresente ao Setor competente do DNER, devidamente preenchi~ 

do, o formulário próprio; 
O III- atenda, a juizo do DNER, às exigências c condições destas Ins-

truções para inscrição originária. 
Art. 38. A inscriçiío cancelada de oficio podcrã ser restabelecida me

diante pedido, cm processo especial de revisão a ser regulado cm norma 
complementar. 

CAPITULO V 
Do Codostro de Tronsporlodores Rodo•l6rlo• de Cargas 

Seçào I 
Da Orgonlzoçilo, Finalidade e Administração 

Art. 39. O Casdastro de Transportadorea Rodoviãrios de Cargas scrlt 
organizado,.controlado c alimentado com base nos dados c elementos obti· 
dos do Registro de Trasnportadorcs Rodoviários de Cargas c do Cadastro 
Nacional de Velculos e Proprietários (CVP) havido dos contribuintes da 
Taxa Rodoviúria Unica. 

Art. 40, O Cadustro de Transportadores Rodoviários de Cargas tem 
por finalidade: 

1 - colctar, urmazcnar c recuperar dados c informações estatlsticus, rc· 
fcrentcs aos trunsportudores rodoviârios de cuq~us; c 

2 - proporcionar elementos para instruir o processo decisório no que 
concerne à administração do transporte rodoviltrio de cargas sob jurisdicào 
do DNER. 

Stçào 11 

Do Reallmentaçio do• Dados Codastrols 

Art. 41. O RTRC c o CVP fornecerão, sistematicamente, os dados 
para realimentação c atualização do Cadastro de Transportadores Rodo
vill.rios de Cargas. 

CAPITULO V! 

Ou Normas Oper1clonals e Replamentares 

Art. 42. Os transportadores estão obrigados ao cumprimento das se
guintes normas operacionais ou regulamentares: 

I - normas de transporte, constantes do "Regulamento para o Serviço 
de Fiscalização du Importação, Depósito e Trãfcgo de Produtos Controla
dos pelo Ministério do Exército" (SFIDT- Decretos n•s 1.246/36 c 55.649, 
de 28 de janeiro de 1965), quando se tratar de transportadores registrados c 
autorizados na especialidade de transporte rodoviário das cargas perigosas 
mencionadas no rcrcrido Regulamento; 

II -normas de segurança, relacionadas com o carregamento, tráfego c 
descarregamento de cargas perigosas; 

III - normas operacionais de segurança, constantes do Regulamento 
do Código Nacional de Trânsito, ou Resoluções do Conselho Nacional de 
Trânsito, relacionadas com a circulação de veículos de cargas c o tráfego ro
doviârio de mercadorias, especialmente as relativas a peso, dimensões c arru
mação, bem como as dcsalubridadc c higiene; 

IV- normas de segurança c higiene do trabalho, constantes da Canso~ 
lidação das Leis. do Trabalho ou de regulamentos c atos baixados pelo Mins
t~rio do Trabalho, relativos aos operadores de transporte; 

V - normas c preceitos contidos na lcgislaçllo especifica, relacionada 
aos documentos de transporte rodoviãrio de mercadorias, cm especial no 
Decreto n• 77.789, de 9 de junho de 1976, com a rcdação dada pelo Decreto 
n' 80.76{), de 17 de novembro de 1977; 

VI -normas c procedimentos contidos na legislação, rcgulamcntaç3o c 
instrumentos pcrmitcntcs ao lançamento, arrecadação c recolhimento da 
Taxa Rod?~iária Onica.(TRU) c do Imposto sobre os Serviços de Transpor
te Rodov~ano lntermumctpal c Interestadual de Passageiros c Cargas (STR); 

VII -normas, preceitos c procedimentos contidos nestas Instruções Ou 
cm normas c instruções que vierem a ser baixadas, no uso de suas atribuições 
legais, pelo Ministério dos Transportes, ou DNER, pertinentes, ao plancja
mcnto, à organização, à oferta, à demanda, à operação, à scguránçn c ao 
controle c fiscalização do sistema de transporte rodoviário de cargas; 

VIII- atas c~ pedidos por brgàos governamentais competentes, relacio
nados com o estabelecimento de tabelas tarifArias c de fretes para o transpor-
te rodovillrio de cargas; ' 

IX - normas legais que disciplinam e regulam o contrato de transporte 
no Pais; c 

X- outras normas técnicas, operacionais ou regulamentares, que vc~ 
nham a ser baixadas na rorma das leis c regulamentos federais, pertinentes 
ao transporte rodovillrio de cargas. 

CAPITULO VIl 

Du 1nrrações e Sanções 

S<çào I 
Dos Sanções 

Art. 43. Aos infratores dos preceitos estabelecidos nestas Instruções 
serão aplicadas, conforme a natureza, a gravidade c a reincidência das in
fraçõcs, as seguintes sanções, sem prejuízo dos procedimentos penais cabf· 
veis: 

1 - advertência escrita; 
11- multa; 
III - interdição do estabelecimento; 
IV - cancelamento do registro. 

Stçào 11 

o .. ln!raçil<o 

Art. 44. As sanções de que truta o urtigo untcrior scrilo aplicadas nos 
casos das seguintes infraçõcs: 

I - advertência escrita, quando o transportador: 
a) dcixur de portar o Alvurá de Registro c Autorização; 
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b) nl\o tiver afh:ado nos veículos os elementos de inscrição previstos no 
art. 25 destas Instruções; 

c) deixar de fazer constar, na forma do art. 24, o número completo de 
sua inscrição ou fazê·lo erradamente; 

d) deixar de atender, no prazo estipulado, à intimação para prestar in· 
formação que interesse à administração, fiscalização c controle do transpor· 
te rodoviário de cargas; 

e) deixar de apresentar ao DRF de sua jurisdição, no prazo determina· 
do, os documentos exigidos por estas Instruções. 

II -Multa, com valores variáveis entreS c 15 UPCs, conforme a gravi· 
dade da infraçilo, quando o lransportador: 

1) se negar a exibir os documentos de registro c de transporte, sempre 
que solicitados pela fiscalização; 

b) deixar de satisfazer, nos prazos previstos, a qualquer exigência dos 
rcquesitos ou condições estabelecidos nas presentes instruções; 

c) cfctuar o transporte de forma irregular, em que os veículos cm trân· 
sito c as cargas cm trâfcgo não se fizerem acompanhar dos documentos exigi· 
dos nas leis, regulamentados, normas c instruções federais; 

d) utilizar veículo de terceiro não inscrito no RTRC; 
c) cfetuar o transporte de tipo c especialidade para os quais não esteja 

autorizado; 
O cfctuar o transporte de forma clandestina, sem a prévia inscrição do 

DNER. 
III- Interdição de estabelecimento, até regularização da inscrição na 

forma destas Instruções, sem prejuízo da sanção de multa prevista no item 11 
deSte artigo, quando o transportador ou seu estabelecimento estiverem opc· 
rando de forma clandestina, sem a prévia inscrição no DNER ou após su:r 
baixa ou cancelamento. 

IV -Cancelamento do Registro quando o transportador: 
a) tiver usado do expediente de nova inscrição, com número diferente, 

após baixa ou cancelamento anterior do registro; 
b) adulterar ou falsificar documcnlo do Rcgisiro; 
c) prestar dolosamcntc informação falsa cm documento para ins· 

criçào, atualização ou alteração do RTRC. 
§ 111 No caso de reincidência ou contumácia a qualquer das infrações 

previstas no inciso I do presente artigo, a cassação será agravada com a pe
nalidade de multa. 

§ 2• A ação ou omissão contrãria às normas reguladoras do RTRC su
jeitará, o infrator, nos termos do art. 39 da Lei n11 5.611, de S de outubro de 
I 970, combinado com o art. 2• do Decreto-lei n• 1.582, de 17 de novembro de 
1977, à perda de vantagens fiscais ou orçamentArias, ao impedimento de par
ticipação cm concorrência pública, ou ao impedimento de transacionar com 
estabelecimentos bancãrios. 

S•riio /11 

Da Filcallzaçio e da Competência 

Art. 45. A fiscalização do cumprimento das presentes Instruções scrA 
exercida pelo DNER, através de seus agentes fiscais, com a colaboração, 
quando for o caso, dos 6rgilos fiscalizadores federais c estaduais ou de seus 
representantes. 

§ I 9 A fiscalizaçio se rã exercida nas rodovias federais, bem como nas 
sedes ou domicnio, filiais, estabelecimentos, terminais, sucursais, agências 
ou representações do transportador. 

§ 2• Os procedimentos de fiscalização serão exercidos mediante nolifi· 
caçlio, auto de infraçào ou aprcensio, inspcção vistorias c perícias c cstabelc· 
cimentos cm "Manual de Fiscalização", 

Art. 46. As sanções serão aplicadas: 
I - pelos agentes fiscais do DNER, nos casos de advertência, multa c 

interdição; 
II - pelos chefes dos Distritos RovodiArios Federais da jurisdiçilo do 

infrator c pelo Dirctor da Dirctorin de Transporte Rodivil&rio, nos casos de 
cancelamento da inscriçilo no R TRC. 

S•rào IV 
Dos Proc:edlmenloo AdmlnlstratiYoa o doa Recursos 

Art. 47. Os agentes fiscais devcrllo comunicar, por escrito, ao DRF de 
sua jurisdiçilo, para fins cadastrais, o oplieoçda da pena de advertência, 

A ri, 48. Quando ocorrer a intcrdiçilo, a fiscalizaçilo do DNER dever(• 
imediamentc lavrar o respectivo instrumento, comunicado a ocorrência b. nu· 
toridadc superior, 

Art. 49. Nos processos instaurados cm dccorrancia de infrnções uos 
preceitos destas Instruções, scrlL assegurado amplo direito de dr.fcsu ao indi· 
cindo, obedecidas à~ norma11 regimentais do DNER. 

Art. 50. Caberá recurso, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contudos 
da da tu do conhecimento da notificuçilo por parte do transportudor, das se
guintes penas: 

a) de advertência a intcrdiçào, para o Chefe do Distrito Rodoviário Fe· 
dera) de sua jurisdição; 

b) de mulla, para o Diretor de Transporte Rodoviãrio do DNER; 
c) de cancelamento da inscrição no RTRC, pura o Conselho Adminis

lrativo do DNER. 

CAPITULO VIII 

Das Dlsposlçiles Finais 

Art. 5 I. Os transportadores profissionais, empresas de transporte de 
cargas, empresas frotistas c autônomos, registrados no DNER, portadores 
do atual Certificado Provisório, deverão, atendidos os requcsitos c condições 
estabelecidas nestas lnSiruçõcs, habilitar-se ao RTRC no prazo de 180 (cento 
c oitenta) dias, a contar da vigência das presentes Instruções. 

Parágrafo O nico. As empresas transportadoras de carga própria c os 
transportadores individuais de carga própria deverão, atendidos os rcquesi· 
tos c condições estabelecidos nestas Instruções, habilitar·sc ao RTRC no 
prazo de 180 (cento c oitenta) dias, a contar do término do prazo a que refere 
o capul deste artigo. 

Art. 52. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem tendo 
cm vista as medidas de racionalização do consumo de derivados de petróleo, 
consideradas as condições do mercado de transporte rodoviário de cargas c 
cm razão de oferta, demanda, tipo ou cspccilizaçõcs de transporte, poder!t 
suspender, por tempo determinado, o recebimento de novos pedidos de ins· 
criçào no RTRC. 

Art. 53. O preenchimento c a entrega dos formulários serão promovi· 
dos pelos transportadores, seus representantes legais, ou, mediante credcn
ciamento, pelas entidades de classe, associativas ou sindicais. 

Parágrafo Unico. O DNER, no exercício dos encargos previstos ncs· 
tas Instruções, poderá accit'ar a colaboração dos órgàos sindicais de qual
quer grau, desde que pré:via c devidamente credenciados pela Autarquia, os 
quais, na qualidade de entidades de asscssoramcnto do Governo, auxiliarão 
os Distritos Rodoviârios na fase de inscriçfto dos transportadores, principal· 
mente na orientação, entrega e preenchimento dos formulArias, bem como 
nos atendimentos de exigências. 

Art. 54. Para fins do disposto no artigo anterior, .as entidades de clas
se dos transportadores rodoviários de cargas, sindicais ou nào, locais, esta· 
duais, regionais ou nacionais, dcverilo credenciar-se, junto à Diretoria de 
Transporte Rodoviârio, na forma de Instruções cspccflicas a serem baixadas. 

§ I• O ato de crcdcnciamcnto scrll requerido de acordo com o formu-
lârio próprio. · 

§ 2• Anualmcnle, at~ 30 de abril, cada entidade cnviarlllt Direloria de 
Transporte Rodoviârio os elementos informativos devidamente atualizados. 

§ 3• As entidades credenciadas poderio assessorar a Diretoria de 
Transporte RodoviArio, sempre que solicitadas. 

Art. 5S. A Dirotoria de Transporte Rodoviluio baixarll os manuais de 
inscrição de transportadores, contendo os proccdimentDI, rotinas c ins· 
truçõcs para habilitaçlo, registro c cadastro, bem como os modelos dos rcs· 
pcctivos formulârios. 

ParAgrafo único. Na medida cm que vierem a ser coneluldos os rcs· 
pectivos estudos a Dirctoria de Transporte Rodovillrio baixarA: 

a) o "Manual doTransporlador Autõnomo" (Carreteiro) para uso dos 
transportadores rodoviários autõnomos de cargas; 

b) o "Manual de Fiscalizaçilo do Transporte Rodoviário de Carsas", 
para uso dos agentes c sctàrcs competentes da administraç!o do DNER, cn· 
volvidos no controle c inspcçho do sistema: 

c) o "Mnnual da Empresa de Transponc Rodoviâr~ de Cargas", para 
uso dos empresários, dirctorcs, gcr.cntcs e ildministradorcs das empresas de 
transporte rodovi6rio de cargas; 

d) outron manuais técnico-operacionais. 
Arl. 56, A Dircloria de Transporle RodoviArio, na medida ~as ncccs· 

sidudcs prioritãrius do serviço c da conclusão dos estudos tl:cnico'i cm curso 
de cxccuçilo, proporA a cxpcdlçilo de normas complementares a cslas lna
truçõe~. 

ParAgrafo {•nico. No prazo de 1110 dlasJCrilo baixadas Instruções nor· 
mativas disciplinando o sistema de colcla pcribdlca de Informações c dados 
c~tutísticos, contábcis c finLtnceiros, relacionados com 11 cxccuçilo do serviço 
d,o; trunsporto rodovlario dr. cargas c com o controle do recolhimento do 
ISTR. 
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------------------------------------------------------~ 
Art. 57. Os procedimentos de registro c autoriznçilo para exploração 

do serviço do transporte rodovillrio internacional de cargas c sua liscalizaçào 
obedecerão a Instruções próprias, 

Art. 58. Pela prlltica de a tos administrativos de seu interesse, os trans
portadores pagarão emolumentos conforme tabela u ser estabelecida pelo 
DNER. 

Art. 59. Estas Instruções entram em vigor 60 (sessenta) dias após a 
data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

INTEGRA DO ANTEPROJETO DE LEI QUE 
REGULAMENTA O TRANSPORTE RODOVIÀRIO DE CARGA 

Dispõe oobre o tranoporte rocll•l'rlo de •••1•• no território no
clonai, e d' outns pro•ldênclao. 

(ELABORADA PELO DNER) 

CAPITULO I 
Do Transporte Rodo•l"lo de Car1•• 

Art. 19 O transporte rodovillrio de cargas realizado cm vias terrestres 
no território nacional, integrante da estrutura operacional do sistema nacio
nal rodoviário, compreendendo o trêfega de b~ns, mercadorias c matcriai:,, 
em veículos automóveis c seus equipamentos, desde a origem até o destino, 
rcgcr-sc-á por esta Lei c pela regulamentação a ser baixada pelo Poder Exe
cutivo. 

§ I• As disposições desta Lei nilo se aplicam ao transporte rodoviário de 
ct.rgas realizado cm veiculas pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público da administração dircta c das autarquias da Uniilo, Estados, Terri
tório Federais, Distrito Federal c Municípios, bem como das legações c re
presentações diplomáticas c consulares acreditadas no País. 

§ 29 O Poder Executivo podcrll, por motivos relevantes de ordem eco
nómica ou social, estabelecer, eventualmente, a não incidência total ou par
cial de preceitos desta Lei ou de normas regulamentares sobre determinados 
tipos de transporte rodovillrio, cm função da distância, do peso ou da natu
reza dos produtos transportados. 

Art. 29 O transporte rodoviârio de cargas cm vias terrestres no terri
tório nacional, é serviço público de interesse da economia c da segurança na
CIOnais. 

Parágrafo único. Os órgãos c entidades federais, estaduais c municipais 
da administração direta ou indircta, afctados ao transporte rodoviário de 
bens, mercadorias c materiais, promoverão, articulada c intcgradamcnte, o 
plancjamcnto, 11 implantaçilo, a supervisão, a coordenação c o'controlc do 
sistema. 

Art. 39 A regulamentação do transporte rodoviârio de cargas, decor
rente da presente Lei, visa a obter os seguintes objctivos bllsicos: 

a) regime institucional e ordenação jurídica adequados à prestação do 
serviço público de transportes rodoviário de cargas; 

b) planejamento e dimensionamento da operação do transporte rodo
viârio de cargas, cm favor de sua otimiraçào, mediante compBtibilizaçào da 
oferta com a dcmandB c harmonização com os planos de desenvolvimento 
da economia nacional; 

c) cadastramcnto c registro dinâmico de transportadores, veículos, 
equipamentos c instalações, bem como cstatistica permanente de cargas c 
nuxos; 

d) rncionalizaçilo do sistema, mediante maior produtividndc operacio
nal, redução de custos, diminuição da capacidade ociosa, dos percursos mor
te··., dos tempos de espera, bem como através de utilização c manutenção 
adequadas de vcfculos, equipamentos c instalações; 

e) disciplinB da competição intramodat, especialmente através de tari
fução c rcgularizaçi\o dn oferta de transporte rodovillrio de cargas; 

O integração c coordcnaçào do transporte combinado ou intcrmodal, 
com estímulo ao aproveitamento das infra-estruturas e estruturas especiali
zurlns e disciplinamcnto da compctiçilo entre sistemas; 

a) normulizuçi\o e especificações técnicas pertinentes à utilizaçi\o e in
tercâmbio de veículos, complementos c equipamentos, bem como às con .. 
diçõcs de segurança, higiênc c salubridade no transporte rodoviúrio de car .. 
gus, mediante adequação de instalações, veículos c equipamentos à nuturczu 
das cargas c dos percursos; 

h) segurança dos trunsportndorcs, prepostos c motoristas envolvidos 
no trAfego rodoviltrio de curgus, mediante controles de habilitaçilo, de nor
mas de trubalho, de desempenho operacional c de procedimentos de munu
tcnçi'lo; 

I) disciplina das rcluçõcs entre empresas trnnsportudorus, carreteiros 
(trunsportudorcs individuuis nutônomos) c usutarios, ussegurundo interesses 
legitimas c obrignçõcs pertinentes; 

j) formação c aperfeiçoamento dos recursos humanos envolvidos no 
sistema; 

I) condição de trabalho, repouso c lazer que atendam à segurança c às 
peculiaridades da opcraç3o do transporte rodovillrio de cargas; 

m) elaboração de planos diretorcs sctorias da modalidade rodoviària de 
transporte de cargas, abrangentes da organização c operação do trúfcgo, in· 
clusivc no que diz respeito à linhas regulares, a terminais rodiviúrios c ccn· 
tros rodoviários de fretes; 

n) coordenação c adequaçllo dos planos c programas operacionais do 
tráfego rodoviário de cargas, com o plancjamcnto c a programação integra
da dos sistemas diferenciados, inclusive no que diz respeito a terminais com
binados c intcrmodais. 

Art. 49 Os Estados poderão legislar supletivamente sobre o transporte 
estadual de cargas executado em rodivias de suas jurisdições, respeitada a lc· 
gislaçào federal. 

Art. S• Cabe aos Municlpios legislar sobre o trãfego de cargas de âmbi
to municipal. 

Parágrafo único. Os serviços de distribuição colcta c entrega de cargas 
bem como os procedimentos intcrmcdillrios, oriundos do tráfego rodovJârio 
de cargas ou a ele destinados, são considerados parte integrante do transpor
te rodoviário de cargas. 

Art. 6• A exploração do serviço pfiblico de transporte rodoviário de 
cargas, mediante concessão, autorização ou permissão a pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado, scrã cfctivada de acordo com as prescrições des
ta Lei c de sua regulamentação. 

Art. 79 A concessão poderá ser deferida no interesse da economia nn· 
cional, mediante processo de licitação, a empresas transportadoras autoriza. 
das, cm casos de transporte especializado, de carga especifica, de tráfego de 
bens, mercadorias c materiais sobre rodovias expressas c de percursos espe
ciais. 

Art . .8'11 Dar-sc-ã autorização, mediante atendimento de requisitos, con· 
dições c· normas regulamentares, às pessoas tisicas ou jurídicas que, na quali· 
dade de transportadores rodoviários profissionais, prestem serviços a tercei· 
ros, mediante remuneração. 

Art. 99 Dar-sc-á permissão, mediante atendimento de preceitos regula· 
mcntares, às pessoas físicas ou juridicas que operam carga própria, à conta 
própria, como serviço acessório ou complementar à atividadc principal que 
exercem, 

§ I• Nilo serll permitido aos transportadores de carga própri~ a pres
tação do serviço de transporcc rodoviârio de cargas a tcrccm:.ts, mcd111nt~ re
muneração ou contrataçllo dircta com os remetentes de bens, mercadonas c 
materiais. 

§ 2• Em favor do aproveitamento dos vefculos e equipamentos envol
vidos no transporte de carga própria, podcrã ser autorizado, na forma e con
dições estabelecidas no regulamento, o afretamento daqueles vefculos e equi
pamentos à empresa de transporte rodoviãrio de cargas oU a execução de 
transporte contratado cm percursos que não estejam sendo operados por 
empresas concessionárias ou autorizadas. 

Art. 10. Os veículos, equipamentos c instalações rodoviários de carga 
serão licenciados, cadastrados c registrados. 

Art. 11. A exploração do serviço p~blico de transporte rodoviário de 
cargas cm território nacional, mediante concessão e autorização, scrll priva
tiva de empresas concessionárias ou autorizadas, nas quais a totalidade do 
capital social pertença a brasileiros, c de carreteiros (transportadores indivi
duais autónomos) autorizados brasileiros ou a estes equiparados por Lei ou 
Convenção. 

§ J9 Quando as empresas mencionadas neste artigo forem organizadas 
sob a forma de sociedade anónima, o seu capital scrã representado por uçõcs 
nominativas. 

§ 29 Os transportadores c empresas que, na data desta Lei, venham ex
plorando regularmente o serviço de transporte rodoviário de cargas, deverão 
satisfazer, no prazo de um ano, os requisitos estabelecidos neste urtigo. 

§ )9 A parte doméstica do transporte intermodal c internacional de 
cargas unitizadas scrã realizada por empresas, conccssionllrias ou autorizu· 
das, cujo capital social tenha sido constituído de acordo com o art. 99 da Lei 
n• 6.288, de 12 de dezembro de 1975; 

§ 49 No que diz respeito ao transporte rodovillrio internacional de 
curgus, entre o Brasil c os pafscs vizinhos, com redes rodovitarias interligadas, 
licam ressulvudos os preceitos c direitos de reciprocidade, assegurados cm 
convênio ou acOrdos bilaterais ou multilutcrnis firmados pelo Governo Bru· 
sileiro. 



3150 Sexta-relr• 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Junho de 1979 

Art. 12. A implnntnçil.o do serviço de transporte rodovillrio de cargas, 
em percursos c linhas regulares, objeto de concessil.o ou autorizaçil.o especial 
lls empresas rodovillrias de cargas, ser6 estabelecida segundo estudos especí
ficos, cm que estejam dimensionadas as participações de veiculas c equipa
mentos de carreteiros c as participações mínimas das r rotas próprias das cm· 
presas de transporte rodovillrio. 

Art. 13. Para os fins da classificaçil.o do transporte rodovillrio de car· 
gas, o transporte cm geral, segundo sun operaçi\o, é assim definido: 

1) Modal, quando utilizados apenas veicules c equipamentos próprios 
a uma espécie de transporte de cargas c emitido um (mico c cspccllico conhc
clmento; 

b) Combinado, quando utilizados veículos c equipamentos diversos de 
duas ou mais modalidades de transporte, mediante transbordo, manipulação 
de carga c cmissil.o de conhecimentos dircrcnciados c sucessivos; ou através 
de único conhecimento especial para o transporte combinado de cargas: 

c) Jntcrmodal, quando utilizados veiculas c equipamentos diversos de 
duas ou mnis modalidades de transporte, mediante transbordo de equipa· 
menta acessório que contenha a carga, sem manipulaçi\o do conteúdo, c 
através da cmissil.o de um único conhecimento especifico, para o transporte 
intcrmodal de cargas. 

Art. 14. A classificaçilo de modalidade rodoviãria de transporte de 
cargas será estabelecida na regulamentação, segundo os percursos c distân
cias da origem ao destino, as especificações c caractcrlsticas dos veiculas c 
equipamentos utilizados c a natureza das cargas ou dos serviços prestados. 

Art. 15. São considerados, para os fins desta Lei, serviços acessórios c 
atividadcs complementares ao transporte rodovillrio sujeitos às definições, 
normas c preceitos regulamentares: 

1 - Os terminais rodoviArios pC.blicos c privados; 
II - Os centros rodoviãrios de rretcs; 
III-Os postos de abastecimento c manutenção, as instalações de pou· 

sada, alimentação c estacionamento, lindciros às raixas de domínio da rede 
rodoviária nacional; 

IV- Os pàtios dos sistemas de transporte combinado c intcrmodal; 
V - Os serviços de socorro c apoio ao trllrcgo rodoviãrio. 

CAPITULO II 

Dos Tran!IJIOrladores Profloalonals • Auxiliares 

Art. 16. Para os fins desta Lei, silo considerados transportadores pro
fissionais rodoviários de cargas: 

I - As empresas de transporte rodoviãrio de cargas, organizadas sob 
qualquer rorma socictária prevista cm Lei, que tenham como objctivo princi· 
pai a prestação do serviço de distribuição, consolidação, rcpartiçilo, movi
mentação c trãrcgo rodoviãrio de bens, mercadorias c matcrias, mcdinntc re
muneração, cm vcfculos c equipamentos próprios, locados ou afretados c 
através de operação de filiais c agências; 

11 - Os carreteiros (transportadores individuais autônomos) que, na 
qunlidndc de pessoas fisicas, proprietârias ou co-proprictllrias de um veiculo, 
prestem o serviço de transporte rodovillrio de cargas, mediante contratação 
di reta ou nfrctamcnto de seus veiculas a empresas de transporte rodovi6rio 
de cargas ou a terceiros; 

III- As empresas frotistas, organizadas sob qualquer forma socictâria 
prevista cm Lei, proprictllrias de dois ou mais veiculas, que tenham cofio 
ntividadc predominante 11 prestação do serviço de transporte rodovi6rio de 
cargas, mediante contrataçil.o dircta ou afretamento de seus veículos hs cm· 
presas de transporte rodovillrio de cargas ou a terceiros; 

§ 19 Os transportadores rodoviârios de cargas serão classificados cm 
categorias, segundo sua capacidade técnica, operacional c financeira, a natu
reza do transporte rodoviãrio que realizam c as especializações sctoriais que 
exercitam. 

§ 29 Os procedimentos de habilitaçil.o, inscrição, cadastro, avalinçilo e 
controle dos transportadores profissionais c das atividadcs a eles inerentes 
scrno estubclccidos na rcgulamcntaçho. 

Art. 17. Silo considerados auxiliares dos transportadores rodoviários 
de cargas: 

1 - As empresas comissArias de transportes, organizadas sob qualquer 
forma socictáriu prevista cm Lei, que executem, mediante remuncraçl\o, n 
contrutuçl\o de transporte combinado ou de intcrmodal de cargns; 

11- As pessoas l'isicus ou jurídicos que, cm dccorrênciu de contrutos de 
ugêncius rir mudos com os trunsportadores concessionários nutorizudos, pro
moverem, mediante comissilo, o trunsportc rodoviário de cargas; 

I;...- I 
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III -As empresas locadoras de veiculas c equipamentos rodoviários de 
curgus, organizada para esse fim, sob qualquer forma socictáriu prevista em 
Lei; 

IV - As cooperativas de carreteiros (transportadores individuais autô· 
nomes), organizados com a finalidade de prestaçil.o de serviços do interesse 
comum dos seus ussociados. 

Parágraro único. Scrll mantido registro c cadastro dos auxiliares do 
transporte rodoviàrio de cargas, os quais cxcrccril.o, suas atividadcs, mcdian· 
te atendimento de requisitos c condições rcgulamcntnres c expedição de res
pectiva licença. 

Art. 18. As alterações socictárias, contratuais ou estatutárias, bem 
como dos quadros dirigentes da's empresas transportadoras, decorrentes de 
trunsrerência, sessão parcial ou total do capital social, de rusõcs ou transror· 
mações, deverão ser precedidas, nos termos da rcgulamcntaçilo, de com uni· 
caçào ou autorização do órgilo concedente c fiscal. 

Art. 19. As alterações patrimoniais dos transportadores autorizados 
ou empresas pcrmissionárias cm suas frotas de veículos c equipamentos, bem 
como nas respectivas instalações fixas ou móveis, que envolvam redução ou 
acréscimo de oferta de transporte rodoviãrio de cargas, deverão ser comu'ni
éadas c, nos casos que a regulamcntaçil.o estabelecer, deverão ser precedidas 
de aprovação. 

Art. 20. As empresas autorizadas ou concessionArias de transporte 
rodoviário de passageiros poderão operar o transporte rodoviário de cnco· 
mcndas, na forma a ser estabelecida na regulamentação. 

CAPITULO III 

Do Contrato e dos Documentos de Transporte 
Rodo•lirlo de Cara•• 

Art. 21. O contrato de transporte rodoviário de cargas é a relação cs· 
tabclecida entre o remetente e o transportador, com estipulação cm ravor do 
destinatário, pela qual o transportador se obriga, mediante remuneração, a 
transportar, a contento, da origem ao destino, bens, mercadorias c muteriais. 

Art. 22. Ao contrato de transporte rodoviário de cargas aplicam-se as 
normas c preceitos da lei civil, bem como de tratados, convenções c acordos 
internacionais firmados pelo Governo Brasileiro. 

Art. 23. Até a entrega da carga ao dcstinatllrio o remetente poderá or· 
dcnar sua restituição, pagando o preço do transporte realizado, acrescido 
das despesas que houver. 

Art. 24. O depósito c a guarda de bens, mercadorias c materiais de
correntes de contrato de transporte, à ordem c interesse do remetente ou do 
destinatário, cm terminal ou armazém do transportador, serão remunerados, 
na forma dos preceitos regulamentares. 

Art. 25. Os bens, mercadorias c materiais entregues pelo remetente 
dcvcin estar descritos 'com cxatidil.o, no conhecimento de transporte rodo· 
viàrio, na forma dos elementos contidos na minuta de despacho c mediante 
caractcrizaçil.o da natureza, quantidade, embalagem, valor, peso ou volume 
da carga c iiúmcro das notas fiscais. 

§ I' O conhecimento de transporte rodoviário de cargas será emitido 
de forma obrigatória c padronizada, devendo conter, nl~m dos elementos 
mencionados no Clput do artigo, o nome, a firma ou razão social, sede ou cn· 
dcreço do remetente, do dcstinatârio, do consignatârio quando houver, c do 
transportador, os locais de origem c destino, o prazo de entrega rcgulamcn· 
ta r ou ajustado, a forma de pagamento, as parcelas do frete, cm todos os seus 
componentes tarirArios ou não, bem como outros elementos que a regula· 
mcntação estipular. 

§ 2' As vias .~o conhecimento destinadas h cobrança c ao controle fis· 
cal devcrilo conter ll totalizaçil.o das parcelas componentes do rrcte. 

§ 3' O conhecimento rodovillrio de cargas serve à comprovaçil.o c à 
cxccuçil.o do contrato c se destina ao controle operacional, tarirário, tribu· 
târio c cstalistico do tráfego. 

§ 4' Na ocorrência de rcdcspacho para complemcntaçi\o de percurso, 
o conhecimento original acompanharA a carga, com anotaçho corrcspondcn· 
te no verso. 

§ 5' Na ocorrência de arretumcnto de veículo ou equipamento de cur
retciros ou de outrus empresas, scrfi emitido documento especifico, distinto 
do conhecimento, na rorma da rcgulumcntaçil.o, 

§ 6' A regulumentuçi\o cstnbclcccr{a o procedimento e a cup1icidudc de 
emissão, bem como o número mínimo cu destinação dus dirercntes vius do 
conhecimento. 

§ 7Y O conhecimento rodoviário de curgas poderá ser cndossndo nu 
forma e condiçl\es estubelecidus na regulamcntuçào c nu legisluçi'lo tribu
túria. 



Junho de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Se"ca-rclu 29 31SI 

§ 89 1\ minuta de despacho, documento de cmissho do remetente, ca· 
ructcri;m com o conhecimento c, para todos os fins, o contrato de transporte 
rodoviilrio de cargas; 

§ 99 As características padronizadas c o número de vias da minuta de 
despacho serilo fixados no regulamenta. 

Art. 26. O manifesta rodoviàrio de cargas, a ser emitido de forma pa· 
dronizada, contendo a rclaçli.o dos conhecimentos c notas riscais, correspon· 
dentes a todas as cargas transportadas cm um s6 vefculo, destina-se ao con· 
trole operacional do trllrcga c à fiscalização que houver. 

Art. 27. O transportador dcvcrà recusar a prestação do serviço: 
a) quando as condições das cargas ou embalagens possam colocar cm 

risco a segurança ou a saúde de pessoas, danificar o veículo ou bens de tercei· 
r os; 

b) quar.do as cargas a serem transportadas ofereçam incompatibilidade 
técnica com as veiculas de que dispõe; 

c) quando a comercialização dos bens ou mercadorias a serem trans
portadas represente infraçli.o de lei ou regulamento; 

d) quando as cargas venham desacompanhadas de documentos exigi
dos em lei ou regulamento. 

Art. 28. O transporte rodoviàrio de cargas gera o direito do transporta· 
dor ao recebimento do frete a vista, podendo emitir duplicatas de prestação 
de serviços contra o devedor, com os valores discriminadas nos documentos 
correspondentes. 

Art. 29. A regulamentação disporá sabre os demais documentos com· 
plcmcntarcs que possam servir à instrumentalização do transporte rodo• 
viário de cargas, bem como as demais condições de transporte. 

Art. 30,' A cláusula de entrega n domicflio é considerada implícita no 
contrato de transporte rodoviário, salvo ajuste cm contrário, expresso na mi· 
nuta de despacho. 

CAPITULO IV 

Da RtsponJabllldade do Transportador 

Art. 31. As obrigações c responsabilidadc.s do transportador se iniciam 
com a entrega da carga pelo remetente, prosseguem nas operações intcrme· 
diàrias c no tráfego, executadas a contento, c cessam com o seu recebimento 
pelo destinatário, consignatário ou pelo titular do conhecimento endossado. 

§ I~ No ato da entrega, o dcstinatàrio fará a conferência da carga, apre· 
sentando as reclamações que tiver, sob pena de caducidade dos direitos. 

§ 2~ No caso de perda parcial, dano ou avaria, não perceptível à primei· 
ra vista, o destinatário conserva seu direito contra o transportador, na forma 
c prazo a serem estabelecidos na rcgulamcntaç:lo. 

Art. 32. No caso de intcrrupçtl.o imprevista ou impedimento ao tráfego 
da carga, o transportador solicitará, pelos meios disponíveis, imediatas ins· 
truçõcs ao proprictârio da mercadoria, zelando pelos bens c mercadorias que 
lhe foram confiados c por eles respondendo, salvo força maior ou vicio intrí· 
seco da~ mercadorias transportadas. 

Parágrafo único. Perdurando a interrupção ou impedimento, sem moti· 
vo imputàvel ao transportador c sem manifestação do proprictàrio da mer· 
cada ria, podcrà aquele depositar a carga cm juízo, ou vendê-la, obedecidos 
as preceitos regulamentares, depositado o preço apurado. 

Art. 33. O transportador scrâ responsável perante o usuàrio pela cxe· 
cuçào do contrato, mesmo quando realizar o transporte cm veiculo nfrctadll 
de outro transportador. 

Art. 34. Na ocorrência de rcdespacho, a regulamentação estabelecerá 
as responsabilidades, perante o usuârio, dos transportadores envolvidos. 

Art. 35. No caso de transporte combinado ou intcrmodal, todos os 
transportadores respondem solidariamente perante o usuàrio pela perda, da
no, ou avaria, ressalvada a apuração posterior da responsabilidade total ou 
parcial de cada um deles. 

CAPITULO V 

Dos Fretes • Tarifas 

Art. 36. Os fretes do transporte rodoviârio de cargas serào estabeleci· 
das, nos termos do regulamento, levando cm conta todos os custos e ônus 
inerentes 1\ prcstaçào do serviço, bem como ajusta remuneração da utividu
dc, segundo as pcculiurcs condições operncionuis do percurso, a nuturezn, o 
peso ou o volume c o valor das cargus, a regularidade dns remessus c demuis 
fatores innucntes, que possam ulterur o preço final do serviço prestudo. 

Art. J7. As tnrifns de percurso nus estradas cus turifus de dbtribuiçiio, 
de colctas c de entrega, scri\o obrigatórias c constuntcs de lilhclus de níveis 
hi1sicos, ~1bertos cm forquilha, entre limites mllximos e minímas. 

Parllgrufo único. Mediante aprovaçilo do 6rgilo concedente c riscai c nu 
forma u ser estabelecida no regulamento, poderão ser admitidos acordos ta· 
rifários entre transportadores c usuários. 

Art. 38. Os preços dos transportes rodovittrios de cargas serilo revistos, 
na forma do regulamento, sempre que verificadas variações, cm seus campo· 
ncntes, capazes de prejudicar o equiUbrio cconômico da exploração de ser· 
viço, 

Art. 39. O regulamento tarifário detalhará os fatores, os parâmetros c 
os elementos influentes, constitutivos dos custos operacionais c os procedi· 
mentes de apuração tarifária, bem como as normas de registras operacionais 
c dc padronização dos planos de contas dos transportadores. 

Art. 40. Os carreteiros (transportadores individuais autónomos), os 
cmprcsf\rios frotistas c os transportadores de carga própria que afretarem 
seus veiculas às empresas de transportes, farão jus às tarifas obrigatórias, 
ressalvadas as parcelas diferenciais c comissões a serem deferidas, na forma 
do regulamento, às empresas afrctadoras. 

Art. 41. Os carreteiros (transportadores individuais autónomos} c as 
transportadores frotistas que afretem seus veículos dirctamcntc aos usuários, 
deduzidos os custos operacionais a que não respondem, deverão cobrar as 
tarifas obrigatórias, na forma que o regulamento estabelecer. 

1\rt. 42. O regulamento tarifàrio assegurará a publicidade dos preços 
dos serviços c facilitará o entendimento c aplicação das tabelas de fretes. 

CAPITULO VI 

Dos Terminais Públicos e dos Centros 
Rodo•"rlos de Fret" 

Art. 43. Os terminais públicos de cargas rodoviárias c os centros rodo· 
viários de fretes, constituindo serviços de natureza pública, complementares 
c acessórios do transporte rodoviàrio, serão localizados, estudados, projeta
dos, construídos, administrados c operados segundo dirctrizcs, normas, cs
pecilicaçõcs c procedimentos estabelecidos nesta Lei c na regulamentação. 

Art. 44. Os centros rodoviàrios de frete serão constituídos de insta
lações para a formaçtl.o inicial do contrato de transporte rodoviário de carga, 
para rccepçào c hospedagem de operadores de transportes, bem como para 
estacionamento, assistência mecânica c abastecimento de veículos c equipa· 
mentes. 

Art. 45. Os centros rodoviários de fretes se destinam a: 
I- Regular a oferta de transporte de carreteiros (transportadores indi· 

viduais autónomos) e de empresas frotistas, compatibilizando-a com a de
manda das empresas de tra~nsportc rodoviário e remetentes de cargas; 

II - Regular o tráfego de cargas que exceda a capacidade de transporte 
das frotas próprias das empresas de transporte rodoviário, facilitando os 
cantatas e relações entre estas c os carreteiros c empresas frotistas. 
- III - Evitar as distorções provocadas pelas flutuações de Oferta e de· 
manda, assegurando interesses legitimas e obrigações pertinentes. 

IV- Promovc:r a fiscalização c o controle das normas tarifárias c regu· 
lamentares, consolidando a opcraç:lo do sistema. 

V- Suprimir os percursos inúteis nos centros urb"nos, reduzindo os 
custos operacionais relacionados com as despesas de deslocamento de vcfcu· 
los c motoristas, aumentando a velocidade média de operaçilo .. 

VI- Evitar os problemas decorrentes da excessiva circulação de veicu· 
los pesados nos centros urbanos, melhorando os fatores de segurança e con· 
tribuindo para a diminuição da poluiçlo ambiental. 

VII- Proporcionar nos carreteiros e motoristas profissionais do trans· 
porte melhores condições de trabalho c repouso. 

Art. 46. A regulamentação estabelecerá as condições de utilização e rc· 
muncraçilo dos serviços prestados pelos centros rodoviàrios de fretes, a fim 
de que seu funcionamento seja mantido sem objctivo de lucro. 

Art. 47. 0& centros rodoviârios de fretes serão pro.}ctados c construidos 
pelos órgãos c entidades federais, estaduais, municipais c profissionais inte
ressados c poderào ser administrndos e operados pelas entidades profissio· 
nais c 6rgàos de classe dos transportadores, sob a supervisão, coordenação c 
controle do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 

Art. 48. Os terminais públicos rodoviàrios de cargas serli.o constituídos 
de um centro rodovi!lrio de fretes c instalações destinadas a mnnobrus c 
ucoslagem de veículos c equipamentos, depósitos para armazenamento r: ma· 
nipulaçào de curgas, de instuluções puru serviços administrativos de orguni· 
zuções públicas e privudm. 

Art. 4Q, Os terminais públicos rolloviários de curgus objetivam: 
I- Reduzir \.1 númcm dc tcrminnis privados nos centros urbomos, pro· 

movendo suu con~cntruçi\o c :wncamcnto na úrcu destinada uo tcrminal 
púhlicl), 



' ! 
•' ., 
' 
' ' i 
' ,, 

' .. 

" 

I, 

" ;: ,, ,,. 
' 

' 
i 
i 
I! 
ii 
li 

:I 
:, 
q 

:11 
=: 

"' 

H 

3152 Scxiii·Ceirll 19 DI AR IO JlO CONGRESSO NACIONAl. (Scçio 11) Junho de 1979 

li - Deslocar c cocentrar us operações de mnnipulaçilo c distribuição 
de cargas fragmentadas dos centros urbunos puru Areus pc:rimctruis estratégi
cas, disciplinando c melhorando os serviços de coletn·c entrega e aumentan· 
do a produtividade dos veículos e cquiptimcntos. 

III- Reduzir o trânsito de veículos c cstncionnmcnto de vcfculos pesa
dos nos centros urbanos, diminuindo o congestionamento c a poluição am
biental. 

IV- Melhorar as condições de operação das emprcsns de transporte:, 
mediante utiliznçilo comum de serviços oferecidos; 

V- Propiciar a intcração dos transportes, mediante oferecimento de 
condições operativas adequadas ao frãfego combinado ou intermodal. 

VI -Articular os planos de zoneamcnto urbano com os planos de de· 
senvolvimento do transporte rodovi6rio. 

Art. SU. Os estudos de viabilidade c os projctos de arquitctura e engc· 
nharia 'de terminais rodovi6rios de cargas, seri'io elaborados ou aprovados 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem cm articulação com 
os órgãos federais, estaduais c municipais interessados. 

Art. 51. As obras de infra-estrutura c implantação c a administração 
dos terminais rodoviários de cargas serão promovidas por empresas de eco· 
no mia mista, a serem criadas pelo Poder Executivo, de que participem o De· 
partamcnto Nacional de Estradas de Rodagem, órgãos federais, estaduais c 
municipais afetados ao sistema de transporte rodoviário de cargas, entidades 
pralissionais c empresas privadas interessadas. 

Parágrafo único. A implantação c administração de terminais rodo· 
viários de cargas, poderão ser delegarias, mediante convCnio, às empresas 
públicas c de economia mista, estaduais ou municipais. 

Art. 52. Nos terminais públicos, as áreas destinadas !ls construções de 
armazí::ns c entrepostos, serão distribufdas às empresas interessadas na im· 
plomtação c operação, na forma, condições c requisitos estabelecidos em cs· 
tudos específicos de viabilidade económica c na regulamentação. 

CAPITULO VII 

Do Setor l'líbllro 

J· 

Art. '53. Cabe ao Ministério dos Transportes formular c ao Dc~arta
mento Nrciorial de Estradas ,de Rodagem executar a polí!ica dos transportes 
rodoviários de bens, mercadorias c materiais, mediante p\ancjamcnto, pro· 
'gramaçào, supcrvisào, coordcnaçl\o, organização, controle e rcBulamcn· 
taçào da estrutura operacional do sist.:ma. 

§ 19 O Poder Executivo promovcrà a adequação da estrutura c mcca· 
nismos administrativos do DNER aos encargos que lhe silo atribuídos nesta 
Lei ou que vierem a ser atribuídos na rcgulamcntaçl\o, como órgão conce
dente, autorizativo, pcrmissionário c fiscal do transporte rodoviârio de bens, 
mercadorias c materiais. 

§ 29 Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir e reagrupar as 
atividadcs·finsdo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, quando 
entender oportuno, atendida a natureza dos encargos, mediante rcformu· 
\açào c rccstruturaçl\o dos órgãos da administração indircta, vinculados ao 
Ministério dos Transportes. 

Art. 54. A estrutura do sistema nacional de transporte rodoviário de 
cargas compreende, a nível nacional e a níveis estadual, metropolitano c mu
nicipal, os órglos especializados do Ministério dos Transportes, dos Minis· 
tí::rios do Exército, da Inul.1stria e do Comércio, da Agricultura, da Saúde, da 
Justiça, do Trabalho, das Minas c Energia c da Fazenda, das Secretarias ~c 

Transportes ou órgãos similares dos Estados c Municípios, bem como dos 
transportadores concessionários, autorizados c pcrmissionários. 

Parágrafo único. O Poder Executivo promoverá a articulução, a intc~ 
gração, u participaçi\o c a colaboração técnica c ndministrutivu dos órgãos 
públicos, federais, estaduais e municipais interessados no sistema, inclusive 
das entidades afetadas à administraçilo dos transportes urbanos. 

Art. S5. A urticulaçllo c a intcrnção administrativas, a nfvel federal, 
serão promovidas tendo cm vista a melhoria e o aperfeiçoamento da ope
ração do transporte rodoviário de cargas, cm especial, das suas condições de 
salubridade, segurançâ, organizaçllo sindical, formação c aperfeiçoamento 
da mão-de-obra, bem como de localização c programação de armazéns, silos 
c entrepostos alfandegados . 

Art. 56. Os transportadores rodoviârios de cargas responderão peran
te o órgão concedente c fiscal, pelo fiel e bom desempenho de suas tarefas, 
encargos c obrigações. 

Parâgrafo único. Para os fins do Artigo o órgão concedente e liscal 
manterá controle técnico c administrativo do transporte rodoviário de car
gas, mediante instrumentos, mecanismos e atividadcs adequadas de fiscali
zação, inspcção, avaliação c julgamento. 

Art. 57. As infraçõcs às normas regulamentares de tráfego c trânsito, 
por parte dos transportadores rodoviàrios de cargas c seus usuários, bem 
como o transporte abusivo ou clandestino, scrilo punidos, na forma da regu
lamentação, sem prejuízo das demais cominaçõcs legais. 

§ lq As sanções administrativas regulamentares scrilo as seguintes, 
conforme a natureza, gravidade e rcincidCncia das faltas e infraçõcs: 

1) advertCncia; 
b) multa; 
c) apreensão de veiculas c equipamentos; 
d) suspensão de registro, concessão, autorização, pcrmissllo ou licença; 
e) embargo ou interdição de instalações; 
O cancelamento de registro, concessão, autorizaçilo, permissão ou li· 

ccnça; 
g) declaração de inidoncidadc para prestação do serviço público de 

transporte rodoviário de cargas. 

.. § 2q A rcgulam~taç3o estabelecerá as sanções accssótias, os procedi· 
mentos administrativoS de illstruçl\o Cjulg&mcnto da! falta.s c infraÇões, ~s
scgurado às p~cssoas físicas e juridicas indicadas, o dirci~o de def~sa c de re
curso. 

CAPTIULO VIII 

· DloposlcG<s Final• 

Art. 58. A regulamentação desta Lei scrã baixada na medida das ne
cessidades prioritârias do sistema de transporte rodoviârio de cargas. bem 
como será implantada de forma gradualista, consoante as condições c dispo
nibilidades organizacionais c operacionais dos sctores público c privado. 

. Art. 59. A rcgulamcntaçilo, observado o disposto no artigo li desta 
Lc1, assegurará os interesses legitimas dos transport~dorcs que, até a data de 

-----·• tenham exercido regularmente suus utividudes, 
dc::fcrindo-lhcs prazos adequados aos atendimento dos requisitos c condições 
que vierem a ser estabelecidos. 

Art. 60. Esta Lei entra cm vigor na data de suu publicação, sulvo 
quanto às disposições que dependam de regulamcntuçl\o, revogadas as dis~ 
posições cm contrário. 
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PARECER N• 371, DE 1979 
Da Comluio de E-la 

Relator: Senador Milton Cabral 
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Chega a esta Comissão, oriundo da Câmara dos Deputados, Projeto de 
Lei que objctiva regulamentar as atividades das empresas de transporte de 
carga ou de passageiros. 

A proposiçilo, em seu an. 2', conceitua empresa de trsnsporte rodo· 
viário de carga ou de passasciros, ou seja, .. a pessoa jurfdica dedicada ao 
transporte de mercadorias ou de pessoas, mediante frete, c que deve ter, obri
gatoriamente, sede no Brasil c setenta por cento, no mínimo, do capital so
cial pertencente a brasileiros". Da mesma forma~ cspcçificado o entendi· 
menta quanto a veiculas autónomos de carga, isto~. 11pcssoas flsicas que se 
dedicam ao transporte avulso de mercadorias, mediante frete". 

Constata-se desde logo certas impropriedades redacionais nos itens I c 
11, Não se transpona pessoas mediante frete, c sim, bilhetes, c não se pode 
denominar vcfculos autónomos de carga -para os efeitos da Lei, como pes
soas fisicaa que se dedicam ao transporte avulso de mercadorias. 

O m~rito especifico do Projeto foi apreciado na Comissão de Transpor
tes, Cominicaçilcs c Obru P6blicaa, que aprovou parecer contrãrio emitido 
pelo ilustre Senador Alexandre Costa, 

Do parecer acima referido, recolhemos os quintes pontos que servirão 
de base a anãlisc seguinte sob o aspecto cconõmico, objcto da prcocupaçho 
desta Comissio, Assim, destacamos: 

I - O Projeto, a despeito de sua mil redaçllo, atende upectos parciais 
do transporte rodoviãrio; 

2- A simples leitura do "Regulamento do transponc colctivo de pas
sageiros de caril ter interestadual c internacional por estrada de rodagem" de
monstra a complexidade do assunto, que foi aprovado pelo Decreto 
n• 68.961, de 20 de julho de 1971. 

3 - O presente projeto ~ incompleto c possui alguns v!cios que o tor
nam de dificil aprovação, 

4 - Existem dois tipoa bbicos de contrato de transponc, a que corres
pondem documentos especllicos, o conhecimento (carga) c o bilhete (passa
geiro), O Projeto não faz essa distinção. 

5 - O parãgrafo 6nico do art. 2• da proposição cm exame merece repa
ro de rcdação. Compete a Unilo legislar sobre o trãfcgo c o trAnsito nas vias 
terrestres. Mas, ajurisdiçllo dó DNER- Departamento Nacional de Estra· 
das de Rodagem, limita-se às estradas de rodagem- BRs, c aos transportes 
mtcrcstaduais c internacionais (Decreto-lei n• 121/67), Portanto, nho com
pete ao DNER cadastrar empresas c carreteiros que operam serviços intcr
municipais, municipais c urbanos, 

6- O Projeto omite-se no an. 3• cm relação ao rcdespacho, que~ are
gra geral. 

Acrescentamos as seguintes observações: 
7- O Projeto, cm seus arts. 4•, 5• c 6•, aborda problemas importantes, 

por~m sem definir claramente as responsabilidades de quem irA controlar os 
v!cios apontados, pela falta de órshos rcgulamcntadorcs, inçlusivc a quem 
cabcrA n conetssho, outorizaçD.o c permissho dos serviços. 

8- A formo. que pretende proteger as mercadorias, prazo de entrega, c 
a cxoncrnçho do responsabilidade por pcrdns c donos, desconhece o Projeto 
a cldstência do seguro. 

9 - A important!ssima qucstho da fixaçlo obrigatória da maioria do 
copitul dus cm presos c agências de transporte cm mrlos de brosilciros, estn de 
forma simplista na letra b, do item I, urt. 2'. Esta l: uma exigência que preci· 
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13,ij 35,9 .(,O:l6 9f~ 4,457 2~0 3.030 65,6 6,9 
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14,4 10,6 4.PSO 805 4.525 100V 4.385 1,22 <1,7 5,9 

sa contar com redação mais precisa, c abrangente de modo a proteger este vi
tal setor das empresas multinacionais. 

Por outro lado, deve a Lei que regular este assunto disciplinar o trans
porte internacional de cargas entre o Brasil c os países com redes rodoviârias 
intcrligadu, com ressalvas aos <lircicos rcclprocoJ atraves de acordos bilate
rais ou multilaterais. Não basta a rc:daçlo do art. 7', ao afirmar simplesmen
te "~ permitido o trâfcgo no território nacional a vc!culos de cargas, pcncn
ccntcs a pessoas jur!dicas ou fisicas dos pa!scs da ALALC". 

10 - O sctor de transporte rodoviãrio de carga tcrã de ter regulamen
tação separada do tronsponc de passasciros. O Projeto, como estã, "dispõe 
sobre as empresas de transporte rodoviârio de carga ou de passageiros". São 
atividades distintas que exigem disciplinamcnto especifico, 

li -A Associação Nadonal das Empresas de Transpor1cs Rodoviàrios 
de Car8D defende este ponto de vista. O sctor ~ rcsponsãvcl pela movimen
tação de 80% de toda a produção nacional, gerador de alguns milhilcs de cm· 
pregos diretos c indirctos, c contribuem com elevada par1icipação no PN B, 
através de uma produção anual de serviços avaliada cm US$ 16 bilhões. 

12- De fato o usunto ~complexo. Basta lembrar que, hoje, temos re
gulamentados dczcnovc ·conceitos para definir os tipos c cspecializaçilcs do 
transporte rodoviãrio de carga. Aa "lnstruçilcs para Rcsistro c Cadutro de 
Transportadores de Carga''. com seus S9 artigos, conforme a Portaria 
n• 5 f78, lastrcada por diversas Leis, demonstra como o transponc de carga 
exige do legislador cuidados especiais. 

Prefiro um Projeto melhor montado, que possa se transformar numa 
boa Lei que venha possibilitar o funcionamento do sctor, com as obrigaçilcs 
c garantias indispc:nsâvcis, c, sobretudo, que aucgurc o completo c indiscutf .. 
vel dom!nio do capital brasileiro das empresas cnvolvidu na atividadc. E se· 
guramcntc, at~ neste ponto, o Projeto ora cm anãlisc ~ falho. 

Ante o exposto, somos, pela sua rcjciçlo. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1979, -ltuoar Fraaco, Presidente 

- Milton Cabral, Relator - Joal Rldoa- Berurdlllo Vlaaa - Joal LIIII
Hel•kllo NIIMI - Taacredo Nnn. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai h publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimentos que scrlo lidos pelo Sr. 1•-Sccrctãrio, 

Silo lidos os stguinttJ 

REQUERIMENTO N• 230,, DE 1979 

Requeremos uraencia, noa tcnnoo do an. 371, al!nca b, do Regimento, 
para o Projeto de Resolução n• 36, de 1979, da Comlsslo Otretora, quere
voga o art. 6• da Resolução n• 17, de 1973, cria fun;ilca aratificadu de Ofi
cial de Gabinete, c dl outras providtnciu. 

Sala das Scssilcs, 28 de junho de 1979,- Jullll P-rlallo- Paulo 
Brould. 

REQUERIMENTO N• 231, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do an, 371, allnca b, do Rcaimcnto 
para o Ollcio n• S/11, de 1979, do Governador do Estado do Paranà, solici· 
tando autorização do Senado Federal para que aquele Estado poasa contra· 
tar operação de cmpr~stimo externo no valor de cem milhilcs de dólares nor· 
te-americanos pura os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1979, -Jorlxu Pcumrinho-JoJrSar
ney - JoJr Lin.s - Dirc"' CardoJo- Eunice MichlieJ - Lourivai Bapri.ra 
- Arnon de Mel/o- Lo•umo Júnior- He/vldio NuneJ- Benediro Ferreira 
- Raimundo Partnlt- TarJo Dulra - Milton Cabral- Btrnardino Viana 
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- Gabriel Hermts - Albtrto Silva- Htnrlque de La Rocque- Vicente 
Vuo/a - Jorge Kalume- Benedito C anel/as - Aderbal Juremo - Aloysio 
Chaves- Saldanha Dmi- Almir Pinto- Mendes Cana/e- Pedro Pedras· 
sian - Moacyr Da/la -Alfonso Camargo- Jodo Calmon- Jutahy Maga· 
lhães- Lena/r Vargas- Muri/o Badaró- Passos Porto- Nilo Coelho
Lul: Viana- Dlnarlt Mar!:- Orestes Quê reia- José Richa- Tancredo 
Neves- Nelson Carneiro- El'tlásio Vieira- Hugo Ramos- Cunha Lima 
- Lá:aro Barbo:a - Gas1ào Müller. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos que vêm de 
ser lidos serão apreciados após a Ordem dó Dia nos termos regimentais. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Murilo Badar6. 

O SR. MURILO BADARO (ARENA - MG. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Hfl tempos, desta tribuna, solicitamos, cm nome das classes produtoras 
de Mi nos Gerais, a revogação da Resolução n• 7. do Conselho de Dcscnvol· 
vimento Econõmico, regulamentada pelo Conselho de Desenvolvimento ln· 
dustrial, do Ministério da Indústria c do Comércio, resolução essa que inibia 
o desenvolvimento da indústria cimenteira cm Minas Gerais c, por via de 
conscqUCncia, causava prcju(zos à economia nacional como um todo. 

Atendendo a esses apelos, o Conselho de Desenvolvimento Económico 
revogou a referida resolução, graças aos esforços do Ministro Camilo Pena, 
a quem, neste momento, levamos os nossos agradecimentos em nome dos 
mineiros. 

Mas ainda, Sr. Presidente, existem alguns pontos de estrangulamento 
criados. pelo arsenal da tecnocracia brasileira, entre os quais avulta a Rcso· 
luç~o n• 35, de I I de fevereiro de 1976, do CONSIDER, que estabeleceu 
preço clr uniforme para o aço cm todo o território nacional, cxcctuados os 
Estados de Silo Paulo, Rio de Janeiro c Minas Gerais. 

Explicitando, Sr. Presidente: o aço que se consome no Rio Grande do 
Sul, a cujo preço se agrega o custo do transporte, é o mesmo que se paga, por 
exemplo, no Sul do Estado de Minas Gerais, no Vale do Paraíba, cm Sào 
Paulo, ou na região do Grande Rio. Isto evidentemente vem redundar em 
prejufzos de áreas que nào têm desenvolvimento homogCnco, como, por 
exemplo, o Sul de Minas, onde se implantaram várias indústrias que canso· 
mem aço, projetas esses derivados de regras estabelecidas antes da Rcso· 
luçà,o n9 35, c que de uma hora para outra se encontraram diante de graves 
dificuldades, por força dessa modificação das normas estabelecidas. 

A resolução tinha corno objctivo favorecer a implantação da indústria 
minero-metal no Nordeste. E todos estio de acordo cm que estes est(mulos 
devem prosscsuir, devem continuar, encontrando-se formas c maneiras Para 
que essas rcgiõc1 mais carentes utilizem o mecanismo direcional de estimulo 
c de incentivo. 

Mas, o que nilo se pode é asrcsar economias rigorosamente diferentes. 
Ora, o estabelecimento do preçn uniforme do aço gerou efeito depressivo 
sobre a economia mineira depGndentc do consumo do aço. 

~preciso, Sr. Presidente, que se propiciem condições para que não haja 
preju(zos à indústria incipiente do N ardeste. Mas, comparar, por exemplo, o 
Nordeste com as economias do Paranã, Rio Grande do Sul, ou Santa Cata ri· 
na mesmo, evidentemente nio tem sentido. 

Então, nós estamos aqui hoje, desta tribuna, levando no Ministro da ln· 
dústria c do Comércio, quc,'voho a dizer, Sr. PrCsidentc. é uma das fisuras 
mais eminentes do Governo, ~ uma das intclia;ências mais lúcidas e privilc· 
giadas, !~nico de rara sensibilidade politica, pedindo a S. Ex• que cncarni· 
nhe ao Conselho de Desenvolvimento Econômico essa reivif"!dicaçno de Mi:
nas Gerais. 

Esta resolução está criando um efeito depressivo sobre a economia inci· 
picntc do nosso Estado, prejudicando a politica de desconcentração indus
trial c espacial da economia brasileira, que, paradoxamente, foi um dos objc· 
tivos que pretendeu colimar a Resolução n• 35. 

Sr. Presidente, os mineiros sofreram, este ano, dois cataclismas tcrrivcis: 
primeiro, as enchentes que dcstru(ram praticamente toda a rede vil& riu doEs· 
tudo, c agora, as geadas que queimAram os cofcznis do sul de Minas c que 
irão provocar uma reduçao de 80% no safra de caiC, do próximo ano. Isto vai 
pesar fortemente na economia do Estado, que se vcrA u bruços com enorme 
dificuldades. 

Entilo, chegou a hora, Sr. Presidente, de revermos esta rcsoluçno que 
nno estA ajustada aos interesses maiores da economia brusilciru: vamos 
rcvogá·lu, mus manter mecanismos dirccionuis de incentivos puru u econo· 
mia do Nordeste, que t: uma prcocupuçno de todos os brasileiros. 

Eru isso o que tinha u dizer. (Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
18, de 1977, do Sr. Otto Lchmann, que dispõe sobre o parcela· 
menta do solo urbano, c dA outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 770, de 1978, c 282, de 1979, da Com is· 
silo: 

-de Constllulçio e Justiça- 1• pronunclomento (ouvido o 
Ministério do Interior), pela constitucionalidade cjuridicidadc do 
projeto c, no mérito, fuvorAvcl, nos termos de substitutivo que 
apresenta; e l9 pronunclamtnlo- pela constitucionalidade c juridi· 
cidade do substitutivo de plenário c favorável quanto no mérito. 

A discussi'lo da matéria foi encerrada, nu scssi'lo de 27 de abril do corren· 
te ano, com aprcsentaçlio de substitutivo cm plen!t.rio. 

Nos termos do art. 336, inciso X, a, do Rcsimento Interno, tem prcfc· 
réncia para votaçi'lo o Substitutivo da Comisslio de Constituição c Justiça. 
Há, entretanto, sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. lY· 
Secretário: 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 232, DE 1979 

Nos termos do art. 336, XIII, do Rcsimento Interno, requeiro Prcfcrên· 
cio para votação do substitutivo de plenário, apresentado ao Projeto de Lei 
do Senado n• 18, de I 977, a fim de ser submetido ao Plenário antes do Subs· 
titutivo da Comissão de Constituição c Justiça. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1979. - Adorbol Juremo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a dclibcroção, 
passa-se à votação do substitutivo de plcnllrio. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo de plenário, ficam prejudicados o projeto e o 

substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça. 
A matéria vai à Comissão de Rcdação a fim de rcdisir o vencido para o 

scsundo turno regimental. 

E o seguinte o subst/tut/WJ aprovado. 

EMENDA N• 2 (DE PLENÁRIO) 
SubltltutiYo 

Ao Projeto de Lei do Seteado ll'l·l8, t1e 197'1, 

Dllpie IIOitre o p~~n:elllllétllil do lllllo lllllliO, e .. Ollthlt 
proYidindU. · 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O parcelamento do solo para .fins urbanos scrll reaido 
poresta ICi. 

ParAgrafo único. Os Estados, o Distrito Fé.dcrah 01 MDllicf· 
pios pode!Jo estabelecer normas complcmentms ftllati\las ·ao parece 
lamento do solo municipal' para adequar o previsto nesta IIIi As·pe· 
culitiridadcs regionais c loc:&is. · 

CAP.ITULO I 
Dllposlcões Prellatlnares 

Art. 2• O parcc:lamcnto do solo urbano poderâ ser feito me
diante lqtcamcnto ou desmembramento, observadas a~ disposiçÕC4 
desta lei c das legislações estaduais c mlmlcipuis.pcrlincntcs. 

§ I• Considera-se ·loteamento a subdivisão da gleba cm lote& 
destinados à cditicaçilo, com abertura de novas vias de circulllçào,lo· 
gradouros públicos, ou prolongall)cnto, modilicaçilo ou ainpliaçilo 
das vias cxistcAtcs. 

§ 2• Considera-se desmembramento asubdivisilo de gleba·cm 
lotes destinados à cdilicnçilo, com aproveitamento do sistema viário 
existente, desde que nilo tmplique no tlbcrtura.dc novas vias c logro· 
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douras pUblicas, nem o prolongamento, modificHçào ou ampliaçf1o 
dos já existentes. 

Art. 3• Somente será admitido o parcelamento do solo para 
lins urbanos em zonas urbanas-ou de expansão urhana ;~ssim defini
das por lei municipal. 

Parãgrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo: 
I- cm terrenos alagadiços c sujeitos às inundações, antes de to

madas as providências para assegurar o escoamento das águas; 
II- em terrenos que tenham sido aterrados com material 

nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 
III -cm terrenos com declividade igual ou superior a 30% 

(trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das auto
ridades competentes; 

IV- cm terrenos onde as condições geológicas não acon
selham a edificação; 

V- em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a po
luição impeça condições sanitárias suportáveis, atê a sua correção. 

CAPITULO II 
Dos Requlsllos Urbanistlcos para Loteamento 

Art. 4• Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos: 

I -as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação 
de equipamento urbano c comunitário, bem como a espaços livres 
de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação pre
vista para a gleba, ressalvado o disposto no§ I• deste artigo; 

II - os lotes terão área mínima de 125 m' c frente mínima de 
5 m, salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar 
maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar a urbani
zação especifica ou edificação de conjuntos habitacionais de 
interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos com-
petentes; •· 

III- ao longo das áreas correntes e dormentes e. das faixas de 
domjnio público .das rodovias; fcrfoviase dutos, será obrigatória a 
reserva de uma faixa non aedlflcandl de quinze metros de cada lado, 
salvo maiores exigências da legislação específica; • 

IV- as vias de loteamento deverão articular-se com as vias 
adjacentes oficiais, existentes ou projctadas, c harmonizar-se com a 
topografia local. 

§ I • A pcrccn\agcm de áreas públicas prevista no inciso I 
deste artigo não poderá ser inferior a 35% da gleba, salvo nos lotea
mentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do 
que 15.000 m', caso cm que a percentagem poderá ser reduzida. 

§ 2• Consideram-se comunitários os equipamentos públicos 
de educação, cultura, saúde, lazer c similares. 

Art. 5• O Poder Público competente poderá complementar
mente exigir, cm cada loteamento, a reserva de faixa .non aedificandi 
destinada a equipamentos urbanos. 

Parágrafo único. Consideram-se urbanos os equipamentos 
públicos de abastecimento de. água, serviços de esgotos, energia 
cli:trica, colctas de águas pluviais, rede tclcfônica c gás canalizado. 

CAPITULO III 
Do Projeto de Loteamento 

Art. 6• Antes da elaboração do Projeto de Loteamento o in· 
tcrcssado dcvcrã requerer à Prefeitura Municipal ou ao Distrito 
Federal, quando for o caso, que defina as dirctrizcs paru o uso do 
solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espnços livres c das 
áreas rescrvudas para equipamento urbuno c comunitúrio, apresen
tando pura este fim requerimento de planta do imóv•l. contendo 
pelo menos: 

I - us divisas da gleba u ser loteada: 

' 

11- as curvas de nível a O!stanc~a adequada, quando exigid;~s 
por lei estadual ou municipal; 

III- a localização dos recursos d'água, bosques e construções 
existentes; 

IV- a indicação dos arruamentos contíguos a todo o 
perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, 
dos equipamentos urbanos c comunitários existentes no local ou em 
suas adjacências com as respectivas distãncias d;~ área a ser loteada; 

V- o tipo de uso pr•dominantc a que o loteamento se destina; 
Vl - as características, dimensões c localização das zonas de 

uso contíguas. 
Art. 7• A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando 

for o caso, indicará nas plantas apresentadas junto com o requeri· 
menta, de acordo com as dirctrizes de planejamcnto estadual c muni
cipal: 

I- as ruas ou estradas existentes ou projctadas, que compõem 
o sistema viário da cidade c do município, relacionadas com o lotea
mento pretendido a serem respeitadas; 

II -o traçado básico do sistema viário principal; 
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equi

pamento urbano e comunitãrio c das ãreas livres de uso público; 
IV- as faixas sanitiírias do terreno necessárias ao escoamento 

das ãguas pluviais c as faixas não edificáveis; 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com in

dicação dos usos compatíveis. 
Parágrafo único. As dirctrizcs expedidas vigorarão pelo prazo 

mãximo de dois anos. 
Art. 8• O município de menos de 50.000 .habitantes poderá dis

pensar, por lei, a fase de fixação das diretriz•s previstas nos artigos 
6• c 7•, para a aprovação do loteamento. 

Art. 9• Orientado pelo traçado c diretrizcs oficiais, quando 
houver, o projeto, contendo desenhos c memorial descritivo, será 
apresentado à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando 
for o caso, acompanhado do título de propriedade, certidão de ânus 
reais c certidão negativa de tributos municipais, todos relativos ao 
·imó~cl. 

§ I• Os dcscnhoscontcrão pelo menos: 
"I - a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas di

mensões c numerações; 
II -o sistema de vias com respectiva hierarquia; 
III - as dimensões lineares c angulares do projeto, coln raios, 

cordas, arcos, pontos de tangência c ângulos centrais das vias; 
IV - os perfis longitudinais c transversais do todas as vias d• 

circulaÇão e praças; . 
V - a indicação dos marcos de alinhamento c nivelamento lo

calizados nos ângulos de curvas e vias projctadas; 
VI -a indicação em plànta e perfis de todas as linhas de 

escoamento das áRuas pluviais. 

§ 2• o memorial descritivo dcverã conter, obrigatoriamente, 
pelo menos: 

I - a descrição sucinta do loteamcnt,a, com as suas carac
terísticos e fixação da zona ou zonas de uso predominante; 

II - as condições urbanisticas do loteamento c as limitações 
que incidem sobre os lotes c suas constru~ões, além daquelas cons
tantes das dirctrizcs fixadas; 

III - a indicação das áreas públicas que passarão no domínio 
do município no ato de registro do loteamento; 

IV- a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitãrios c 
dos serviços públicos ou de utilidade pública já existenes no lotea
mento e adjacêncins. 

CAPITULO IV 
Do Projeto de Desmembramento 

Art. 10. Para a aprovnção do projeto de desmembramento, o 
interessado aprescntarã requerimento ii Prefeitura Municipal ou uo 
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Dislrito Federal, quando for o caso, acompanhado do título de pro
priedade e de planta do imóvel a ser desmembrado, contendo': 

I- a indicaçiio das vias existentes e dos loteamentos próximos; 
II- a indicaçiio do tipo de uso predominante no local; 
lll- a indicaçiio da divisão de lotes pretendida na área. 
Art. 11. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as 

disposições urbanísticas exigidas pura o loteamento, cm especial o 
item II do artigo 4• e o urtigo 5• desta lei. 

Parágrafo ·único. O município ou ·o Distrito Federal, quando 
for o caso. fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de 
desmembramento de lotes decorrentes de loteamento, cuja 
destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no§ 
!• do artigo 4• desta lei. 

CAPITULO V 
Da Aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento 

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá 
ser aprovado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, 
quando for o caso, a quem compete também a fixaçiio das diretrizes 
a quem aludem os artigos 6• e 7•. salvo as exceções previstas no 
artigo seguinte. 

Art. 13. Caberá nos Estados o exame e a anuência prévia, para 
a aprovação pelos Municípios de loteamento e desmembramento, 
nas seguintes condições: 

I - Quando localizados em áreas de interesse especial, tais 
como as de proteção aos mananciais ou ao património cultural, his
tórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação 
estadual ou federal; 

II - Quando o loteamento ou desmembramento localizar-se 
em área limítrofe do município ou que pertença a mais de um muni
cípio, nas Regiões Metropolitanas ou em aglomerações urbanas, 
definidas cm lei estadual ou federal; 

lll - Quando o loteamento abranger área superior a I mil hão 
de metros quadrados. 

Parágrafo único. No caso de loteamento ou desmembramento 
localizado em área de município integrante de Região Metro
politana, o exame c anuência prí:via à aprovação do projeto caberão 
à autoridade metropolitana. 

Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas de pro
teção especial, previstas no item I do artigo anterior. 

Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a 
que deverão se submeter os projetas de loteamento e 
desmembramento nas áreas previstas no artigo 13, observadas as dis
posições desta lei. 

Parágrafo único. Na regulamentação das normas previstas 
neste artigo, o Estado procurará atender as exigências urbanísticas 
do planejamento municipal. 

Art. 16. A lei municipal definirá o número de dias em que um 
projeto de loteamento, uma vez apresentado com todos seus 
elementos, deve ser aprovado ou rejeitado. 

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e pruçus, as 
flreas destinadas a edifícios públicos e outrQló equipamentos urbanos, 
constantes do projeto e do memorial descritivo, nllo poderão ter sua 
destinação alterada pelo !ateador, desde a aprovação do loteamento, 
salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do !atea
dor, neste caso observadas as exigências do art. 23 desta lei. 

CAPITULO VI 

Do Registro do loteomcnto c Dcsmcmbrumenlo 

Ar!. I H. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembra
mento, o \ateador dcvcrú submetê-lo ao registro imobiliúrio dtmtro 
de I BO (cento c oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovaç"o, 
:u.:ompanhado dos seguintes documentos: 

I - tilulo ~e ·propriedade do imóvel; 

II- hi~tórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo 
os últimos 20 (vinte) anos, acompanhado dos respectivos compro
vantes; 

III - certidões negativas: 
o) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre 

o imóvel; 
~) de ações reais referentes ao imóvel pelo período de lO (dez) 

anos; 
c) de ações penais com respeito ao crime contra o património e 

contra a Administração Pública; 
I V - certidões: 
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do !ateador 

pelo período de lO (dez) anos; 
b) de ações pessoais relativas ao !ateador pelo período de lO 

(dez) anos; 
c) de ónus reais relativos ao imóvel; 
d) de ações penais contra o !ateador pelo período de lO (dez) 

anos; 
V- cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante 

do termo de verincação pela Prefeitura da execuçi1o das obras exigi
das por legislação municipal que incluirão no mínimo a execuçiio das 
vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e 
logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da 
aprovação de um cronograrna com a duração máxima de 2 (dois) 
anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a 
execução das obras; 

VI- exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de 
cessão ou de promessa de cessão, do qual constarlio obrigatoriamen
te as indicações previstas no art. 26; 

VII -declaração do cônjuge do requerente de que consente no 
registro de loteamento. 

§ I• Os períodos referidos nos incisos lll, alínea b e. IV, 
alíneas o, b e d tornarão por base a dat.a do pedido de registro do 
loteamento, devendo todas elas ser extraídas em nome daqueles que, 
nos mencionados períodos, tenham sido titulares de ·direitos reais 
sobre o imóvel. 

* 2• A existência de protestos de ações pessoais ou de açõcs pe
nais, exceto as referentes a crime contra o património, e contra a ad
ministração, não impedirá o registro do loteamento se o requerente 
comprovar que esses p,rotestos ou ações não poderão prejudicar os 
adquirentes dos lotes. Se o oficial do Registro de Imóveis julgar insu
ficiente a comprovação feita, suscitarâ a dúvida perante o juiz com
petente. 

§ 3• A declaração a que se refere o inciso VIl deste artigo não 
dispensará o consentimento do declarante para os atos de alienação 
ou promessa de alienação de lotes ou de direitos a eles relativos, que 
venham a ser praticados pelo seu cônjuge. 

Art. 19. Examinada a documentação e a encontrando em or
dem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à 
Prefeitura e fará publicar, em resumo, edital do pedido de registro 
em três dias consecutivos para receber impugnação no prazo de IS 
dias contados da data da última publicação. A publicação incluirá 
pequeno desenho de localização da área. 

§ I• Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente 
o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial de Registro 
de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura M unicipul ou o Dis
trito Federal, quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Com 
tais manifestações o processo scrú enviado ao juiz compct~ntc pan1 
Jcdsflll. 

* 211 Ouvido Ó Ministério PUblico no prazo de 5 (cinco) dias, o 
juit. th:ddirú de plann ou após instruçrw sumaria, dcvcru.hl rcmch.:r 
~10 intcrcs~ado as vias onlinúrias caso a matéria cxiia maior indu
ga!.;ÜO. 

IR .. '·,. 
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~ J\1 j\;as capitais, a puhlii.!~lçiw do edital se furfl no Diário Oji
dal dtl E~t<~do c num dos jornai!\ de circul~çfto diúria. Nos dcmab 
Município!\, 01 puhlic;.1çfw se farú apenas num dos jornai!\ locais, se 
houver, ou, nUa huwndo, cm jornul da região. 

~ 4• O Oficial de Registro de Imóveis que efetuar o registro 
em desacordo com as exigências desta lei ficará sujeito à multa 
equivah:ntc a de1. vezes os emolumentos regimentais nxados para o 
registro, na época em que for aplicada a penalidude pelo juiz correge· 
dor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrutivas 
cabíveis. * 51• Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunica· 
rá, por certidfw, o seu registro à Prefeitura. 

Art. 20. O n:gistro do loteamento será feito, por ex trato, no li· 
vro próprio. 

Paritgmfo único. No Registro de Imóveis far-sc-ào o registro 
do loteamento, com uma indicação para cada lote, a averbação das 
alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços 
livres ou a equipamentos urbanos. 

Arl. 21. Quando a área loteada estiver situada em mais de uma 
circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente 
perante aquela cm que estiver localizada a maior parte da área lotea· 
da. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá, 
sucessivamente, o n:gistro do loteamento em cada uma das demais, 
comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até 
que o loteamento seja registrado com todas. Denegado o registro em 
qualquer das circunscrições, essa decisão será comunicada pelo O fi· 
cial do Registro de Imóveis às demais para efeito de cancelamento 
dos registras feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no parágraro 
4Y, deste artigo. 

9 1·• Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circuns· 
criçào. 

§ 2• E defeso ao interessado processar simultaneamente, pe· 
rante diferentes circunscrições, pedidos de registro do mesmo lotea· 
menta, sendo nulos os atas praticados com infraçilo a esta norma. 

9 3• Enquanto não procedidos todos os registras de que trata 
este artigo, considerar-se-á o loteamento como nilo registrado para 
os efeitos desta lei. 

§ 4• O indeferimento do registro do loteamento em uma cir· 
conscrição não determinará o cancelamento do registro procedido 
em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender a 
área situada sob a competência desta, e desde que o interessado rc· 
queira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente 
do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Munici· 
pai ou ao Distrito Federal, quando for o caso. 

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a in
tegrar o domínio do município as vias c praças, os espaços livres e as 
áreas destinadas a cdifício's públicos e outros equipamentos urbanos 
constantes do projeto e do memorial descritivo. 

Art. 23. O registro do loteamento só poderá ser cancelado: 
I - por decisão judicial; 
11 -a requerimento do.loteador, com anui:ncia da Prefeitura, 

enquanto nenhum lote houver. sido objeto de contrato; 
III- a requerimento conjunto do lotcador e de todos os adqui· 

rentes de lotes, com anuência da Pr<fcitura· ou do Distrito Federal, 
quando for o caso, c do Estado. 

§ I' A Prcrcitura c o Estado só poderuo se opor ao cancela
mento se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvol· 
vimento urhnno ou se já se tiver realizado qualquer melhorumento 
na úren !atenda Ou udjncências. 

* 2' Nas hipóteses dos incisos 11 c III, o Oricial do Registro de 
Imóveis farú publicar, cm resumo, edital do pedido de cancelamento, 
com prazo de JO (trintu) dias para receber irnpugmu;f10, contadoS da 

data da última publicação. Findo esse prazo, com ou sem i 
naçf10, o processo scr;J remetido ao Juiz competente para 
gaçf1o do pedido dc,canct:lamcnto, ouvido o Ministério Público. 

9 3• A homologação de que trata o parágrafo anterior 
procedida de vistoria judicial destinada a comprovar a ,.· '"". '"""' 
de adquirente< instalados na área loteada. 

Arl. 24. O processo de loteamento e os contratos OeJlOSJtaJlO 
cm Cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a 
quer tempo, independentemente do pagamento de custas ou 
mentos, ainda que a título de busca. 

CAPITULO VIl 
Dos Contratos 

Art. 25. São irrctratáveis os compromissos de compra e 
cessões c promessa de cessão, atribuem direito à adjudicação 
pulsória c, estando registrados, conferem direito real oponivcl a 
cciros. 

Art. 26. Os compromissos de compra c venda, as cessões 
promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou 
instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na 
ma do artigo 18, inciso VI, e conterão pelo menos as seguintes ind 
cuçUes: 

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da 
zcnda, nacionalidade, estado civil c residência dos contratantes; 

li - denominação c situação do loteamento, número e data 
inscrição: 

III- descriçuo do lote ou dos lotes que r orem objeto de 
promissos, confrontações, área e outras características: 

I V - preço, prazo, forma e local de pagamento, bem como 
importância do sinal; 

V- taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e 
prestações vencidas c não pag~s. bem como a Cláusula penal, 
excedente a 10% do débito c só exigivel nos casos de intervenção j 
cial ou de mora superior a três meses; 

VI - indicação a quem incumbe o pagamento dos impostos 
taxas incidentes sobre o lote compromissado; 

V 11 - declaração das restrições urbanísticas convencionais 
loteamento, supletivas da legislação pertinente. 

~ I• O contrato deverá ser firmado em trés vias ou extraído 
trés traslados, sendo um para cada parte c o terceiro para arquivo 
registro imobiliário, após o registro e anotações devidas. 

§ 2• Quando o contrato hQuver sido firm.ado por prc1curadlo 
de qualquer das partes, será obrigatório o.arquivamento da 
ração no registro imobiliário. 

Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de 
messa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o 
derá notificar o devedor para a outorga do contrato ou oferecim1:nt· 
de impugnação no prazo dc.l5 (quinze) dias, sob pena ,de"'"'""'"' 
se o registro do pré-contrato: passando as relações entre as partes 
serem regidas pelo contrato padrão. 

§ I• Para fins deste artigo, terão o mesmo valor 
contrato, a promessa de cessão, a proposta de compra, a 
lote ou qualquer outro instrumento, do qual conste a munif·estJJÇiJ• 
da vontade das partes, a indicação do lote, o preço c modo de 
menta, e a promessa de contratar. 

§ 2' O registro de que trata este artigo nilo será procedido se 
parte que u requereu não comprovar haver cumprido a sua 
taçrto, nem u orerecer na forma devida, salvo se ainda nl'!.o 

§ 3' Havendo impugnação daquele que se comprometeu a 
cluir o contrato, obscrva-se-á o disposto nos artigos 639 e 640 
Código de Processo Civil. 

Art. 2H. Qualquer altcraç~o ou cancelamento parcial do I 
rnento rcgistr;tdo dcpcndcrú de acordo entre o loteado r e os adq 
rcnlcs de lotes ;.uingillus pelu alteração, bem como da aprova~·ito 
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·---------------------------------J 
Prcfc:itur:1 Municiral, devendo ser depositada no Registro de lmó
\'t.:is, cm complt:ml!nto ao proj~:to original, com a devidu averhaç[H1. 

Mt. 2<1. Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante 
atLl intcr vivos ou por sucessão causa mortis, sucederá o transmitcntc 
cm todos os scus direitos e obrigações. ficando obrigado a respeitar 
llS compromissos de compra c venda ou us.promcS"'i.l!'t dt: ccssüo, cm 
tod:ts :ts suas clúusulas, sendo nulu quul4ucr disposiçi1o cm con
tr[trio, rcss:llvado o din:ito do herdeiro ou legatário, de renunciar a 
heram;:t llU legado. 

:\rt. Ju. :\sentença dcclaratória de falência ou da insolvencw 
de: qual4uer d;.ts partes não rescindirá os contratos de compromisso 
de: compra c wnda ou de promessa de: cessfto quc tenham por ohjcto 
a úre~1 1L1tcad;,t ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do 
prnprietúrio da ún:a hlleadot ou do titular de direito sobre ela, mcum
hirú ao síndico L1U administrador dar cumprimento aos referidos con
tr:ttos: sc do adquirente de lote, sc:us dirc:itos serão levados à praça. 

..\ri. J I. o contraio particular pode ser transferido ror simples 
trespussc, lançado no vc.:rso das vias em poder das partes, ou por ins
trumento cm sc.:parado. declarando-se o número do registro do lotea
mento, ~l vulor da ~.:cssào c a quulificaç[lO do ccssionúrio. par;,, o devi
do registro. 

* I" A cc.:~srto indcpcndc da anuência do !ateador mus, cm rc
laçriO u este.:, seus c:feitos só se produzc.:m depois de: cicntifkudo por 
t:scrito pelas partc.:s ou q~ando rcgistruda a cc:sr.Uo. 

* ~~· Umu vcL registrada u cc.:ssào. feita sem anuência do lotca
d<Jr, "Oliciul do Registro dar-lhe-ti cióncill, por escrito, dentro de lU 
idel) dia>. 

:\r!. 3~. Vcncida c nfto paga :1 prestação. o contrato scrú consi· 
d~radtl rest.:indido J(J ltrinta) Ji:as dcpoi\ L!c constituido cm morno 
dc\'cdor. 

* J•.' Par·.1 •':-. fins deste ;trtigo o dcvedor-•1dquirentc st'!rú intima
J~,. a rt.:LJUerimcnto dl' dcv..:dor, pelo Olicial do Registro dt: lmóvds. 
a satisf;tl.cr as rrcst;tt;llcs \cncidas cus qucsc vencerem até à data do 
pa~amento. llS juros cor.vencionados e as custas de: intimaç~o. 

~ ~·' Purg:.da a mori.l, convalcs~crá o contr;.tto. 
~ J•! Com :.1 t.'ertidào de nrto haver l'c:ito o pagumento cm car

tí,rio .• 1 vcndcdor reqLicrcrú ao Otkial de Registro o cancelamento da 
an:rha~;üo. 

:\rl. JJ. Se: o credor das prcst'açõc:s se recusar a recebê-las ou 
furtar-se ao scu rccchimc:nto, será constituido cm mora m~diantc do 
Olkial do Registro de I múvt:is pan1 vir rccehcr as importúncias dc
pnsitadas pcll1 dcvr:dor no próprio Registro de lmóvt:is. Decorridos 
1~ (LJuinle) dias :1pó' l) recebimento du intimuçào, considcrar-sc-il 
t:feawdo o pag:tmcnto. ~~ mcno~ que o credor impugne u dcpó!'ito c:, 
.llr:gando inadirnplr:mento do devedor. requeira :1 intimaçUo deste 
p:tra os fim Jn displlSto nn artigo 32 desta lei. 

Mi. .14. Em qualquer caso de rcsci,:\o por inadimplemenlll do 
;tJquircntr.:. as henfl~itnrias neccssúl'ias ou úteis por ele \evadas a cfci
tll rw irnúvcl dcvcrtHl ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qual
quer dispnsiç[HJ l.'ontratual cm contrário. 

Parflgrafll Unico. Nrw serão indenizad~1s as bcnfcitorias feitas 
cm de~conforrnidudc Clllll o contrato ou com u lei. 

Art. JS. Ocorrendo o cancelamento do registro por inudimplc· 
rnc:nto lhl contratD c tendo havido o p;tgurnento de ma.js de um terço 
du prr.:~;o :tjustado, u Ofidal de Registro de Imóveis nH.:ncionará c~ te 
faturw a tu Un can...:clamento c :1 quantia rmga: somente scrú cfctuado 
IH 1\'il rcgi~tro rclati\'o ao mc~nHl lote desde que comprovada a rcsti
tui~;ilo do \ill~lr pago pelo vendedor uo titular do registro canccli1do, 
11u mcdi;.tnlt: d!!pll~itn cm dinheiro t1 sua disposiçltojunto ao Registro 
de lml,vc:is. 

~I" OcMrcndo l' d!!pósito a que se refere cstc artigo, o Oficial 
dl) Rcgi:-.tn1 de Imóveis intimar:'! o intcre~sado para vir recebê-ln no 
pr<tlll de lO (dct) di:~s, soh pena de ser devolvido ao depositante. 

~ ~" ~o ~aso de nàt' ser cncontn1do o interessado o Oficial do 
Registro de lmúvt:is depnsilarú a quantia cm cst:lbclccimcnto de crê
dito, segundo a ordem prevista no inciso I, do artigo 666, do Código 
dc Processo Civil, cm contu com incidência de juros c corrcçiio mo· 
nctftria. 

Art. J6. O reg.i!'.trll do compromisso. ~:css~o ou promc!'!Sa dc 
...:~.:~sihl :-.(l poJc:r:1 ser canccludo: 

I - pnr decisr10 judicial; 
li - a reLJucrimcntn conjunto das partes contratantes: 
III -quando houver rescisão comprovada do contrato. 

c,\PITULO VIII 
Dispmtiçàes i:frais 

.-\ri. .17. E vedado l·endcr úU prometer vender rureclu de loieu
llll.'llhl ou dc~mernhruml!ntll n~1o registrado. 

Arl. 38. Verincodo que o loleumenlo ou desmembramento 
não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela 
Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, 
deverá o adquirente do lote suspender o pagamento dus presiações 
restantes c notincar o \oieudor para suprir a faliu. 

~ 19 Ocorrc:ndo a suspc:nsào do pagamento do1s prc:staçõcs 
restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente cfcluurú o 
depósito das prcsluçôe< devidas junto ao Registro de Imóveis ;omrc· 
tente, que as depositur:i em t:stabelecimento de .:ré:dito, ~cgundo a 
ordem prevista no inciso I, do <I ri. 666, do Código do Processo Civil, 
crn conta com a incidênci~l de juro!-> e correçào monetária, cuju 
movimentação dependerá de prévia aulorizaçàojudiciu\. 

§ "' :\Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for 
o cJso, ou Ministé:rio Público, poderá promover a notificação ao 
loteado r prevista no cuput deste urtigo. 

§ J' Regularizado o loteamento pelo lolcador. e>le rromo· 
v::r;.í judicialmente a autorização para levantar ns prestações 
dcpnsitadas, com os acréscimos de corrcçào monetária c juros, sen
do neces;úria a ciiHçào da Prefeitura ou do Distrito Federal, quando 
for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem 
como uudióncia do Ministério Público. Após o reconhecimento 
judicial de regularidade do loteumcnlo, o loleudor notilicurú os 
adquircnles dos lotes, por intermédio do Registra de Imóveis compc· 
tente, para que passem a pagar direlumcnle as prestações restunlcs, a 
contar du duiu du notincuçào. 

§ 4' Após o reconhecimento judicial de regul:oridade do loteu· 
menw, o loleador notificará os udquirenles dos lotes, ror intermé
dio do Registro de Imóveis competente, pura que passem a pagar 
direlamenle us prestações restantes, a contar da da lu du notilicuçào. 

~ 5• No caso do \ateador deixar de atender à notilicução uié o 
vencimento do prazo conlratuu\, ou o lolcamenlo ou desmembra
mento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito 
Federal, quando for o caso, nos termos do arl. 40 desta Lei, o loteu· 
dor não poderti, a qualquer titulo, exigir o recebimento das presta· 
ções depositadas. 

Arl. 39. Será nula de pleno direito u cláusula de rescisão de 
contraio por inudimplemento do adquirente, quando o loteamento 
não estiver regularmente inscrito. 

Arl. 40. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, 
quando for o caso, caso desatendida peJo loteador u notilicução, 
poderil regulurizurloteamenlo ou desmembramento não autorizado, 
ou cxt:cutndo st:m observância das determinações do ato 
administrativo de licença, para evitar lesão aos seus pudlõcs de 
desenvolvimento urbano c nu defesa d<1s direitos dos udquirentes de 
lotes. * I• A l'refeiluru Municipal ou o Dis1rit<1 Federal, quando for 
o cu~o. que prmnover u regularizuçào, na forma deste artigo, obtcrú 
judiciulmente o levantumcnto das prt~stuções dcpositudus, com os 
respectivos acréscimm de correçào rnonctúri;i c juros, nos tcrmQs do 
* 1° do ar1. :JH desta LCI, u 1\lulo de res.1urcimcn1o das irnporlündus 
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despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessá
rias para regularizar o loteamento ou desmembramento. 

§ 2• As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal 
ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, para regularizar o lotea
mento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarci
das conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas, na 
parte faltante do loteamento, aplicando-se o disposto no art. 47 
desta Lei. 

§ 3• No caso do )ateador não cumprir o estabelecido no 
parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, 
quando for o .caso, poderá receber as prestações dos adquircntcs, até 
o valoc devido, 

§ 4• A Prefeitura Municipal· ou o Distrito Federar, quando for 
o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembra
mento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despen
didas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedi
mentos cautelares necessários aos fins colimados. 

Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento 
pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o 
caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as 
prestações do preço avençado, poderá obter o registro de proprie
dade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda 
c compra devidamente firmado. 

Art. 42. Nas desapropriações não serão considerados como 
loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda 
não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou 
desmembramento não registrado. 

Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, 
a destinação de áreas públicas exigidas no item I do art. 4• desta Lei 
não poderão se alterar, sem prejuízo da aplicação das sanções 
administrativas, civis c criminais previstas. 

Art. 44. O Município, o Distrito Federal c o Estado poderão 
expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para reloteamcnto, 
demolição, reconstrução c incorporação, ressalvada a preferência 
dos expropriados para a aquisição de novas unidades. 

Art. 45. O lotcador, ainda que já tenha vendido todos os 
lotes, ou os vizinhos, são partes legitimas para promover ação 
destinada a impedir construção cm desacordo com restrições legais 
ou contratuais. 

Art. 46. O lotcador não poderá fundamentar qualquer ação 
ou defesa na presente Lei sem apresentação dos registras c contratos 
a que ela se refere. 

Art. 47. Se o lotcador integrar grupo económico ou financei
ro, qualquer pessoa flsica ou jurldica desse grupo, beneficiária de 
qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será 
solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos 
compradores de lotes c ao Poder Público. 

Art. 48. O foro competente para os procedimentos judiciais 
previstos nesta lei será sempre o da comarca da situação do lote. 

Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta lei deve
rão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará 
o comprovante do recebimento, c poderão igualmente ser promovi
das por meio dos Cartórios de Registro de Títulos c Documentos da 
Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem 'deva 
recebê-las. 

§ i' Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao 
recebimento ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário 
incumbido da diligência infmmarlt esta circunstância ao Oficial 
competente, que a certificará, sob sua responsabilidade. 

§ 2• Certificada a ocorrêncitt dos fatos mencionados no 
parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital 
nu forma desta lei, comoçanào o praw a correr lO {dez) dias após n 
última publicação. 

CAPITULO IX 
Disposições Penais 

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública: 
I - dar início, de qualquer modo, ou cfctuar loteamento ou 

desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do 
órgão público competente, ou cm desacordo com as disposições 
desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e 
Municípios; 

II - dar inicio, de qualquer modo, ou cfctuar loteamento ou 
desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das 
determinações constantes do ato administrativo de licença; 

III- fazer, ou veicular cm proposta, contrato, prospecto ou 
comunicação ao público, ou a interessados, afirmação falsa sobre i 
lcgabilidadc de loteamento ou desmembramento do solo para rins 
urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. 

PENA: Reclusão, de um a quatro anos, c multa de cinco a 
cinqUenta vezes o maior salário mínimo vigente no Pais. 

Parágrafo único. O crime, dcfmido neste artigo, é qualificad~, 
se cometido: 

I- por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou 
quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender 
lote cm loteamento ou desmembramento não registrado no Registro 
de Imóveis competente; 

II- com inexistência de título legítimo de propriedade do imó
vel loteado ou desmembradO', ou com omissão fraudulenta de fato a 
ele relativo, se o fato não constituir crime mais gravt:. 

PENA: Reclusão, de um a cinco anos, e multa de dez a cem 
vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 5 I. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática 
dos crimes previstos no artigo anterior desta lei, incide nas penas a 
estes comi nadas, considerados cm especial· os atas praticados na 
qualidade de mandatário de lotcador, dirctor ou gerente de socie
dade. 

Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não apro
vado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra 
c venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar regis
tro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não 
registrado. 

PENA: Detenção de um a dois anos c multa de cinco a 
cinqUenta vezes o maior salãrio mlnimo vigente no País, sem 
prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

CAPITULO X 
Disposições Finais 

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins 
urbanos dependerão de prévia audiência do INCRA, do Orgão 
Metropolitano, se houver onde se localiza o Município, e da apro
vação da Prefeitura Municipal, segundo as exigências da legislação 
pertinente. 

Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na da'ta de sua publicação. 

Art. 55. Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Discussqo, em turno í.mico, do Projeto de Lei da Ci1maru 
n• 24, de 1979 (n' 5.796/78, nu Casu de origem), de iniciutiva do 
Senhor Presidente da República, que concede pensão especial a 
Darei da Silvu, c dà outras providências, tendo 

PARECER Fi\VORÀVEL, sob n• 311, de 1979, du Comissuo 
de Finunçus. 

Em discussão o projeto, (Puusa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, dcclóuo-u encerrada, 
Em votucno. 
Os Srs. Scnudon:s que o aprovam permaneçam scntudos. (llaus:1.) 
Aprovudo, 
A mutc!riu vai à sanção. 
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E o _çeguinte o pro)eiO aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 24, DE 1979 

(n• ~.796/78, na Ca•a de oriKem) 
De Iniciativa do Senhor' Presidente da República 

Concede pendo especial 1 Darei da Slln, e di oulras providên
cia!. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• E concedida a Darei da Silva, filho de Dclfinc Gomes, considc· 

rude inválido, cm conseqUência de cxplosilo acidental de uma granada, no 
dia 2 de fevereiro de 1957, cm Lorena, Silo Paulo, pcnsllo especial, mensal, 
equivalente a duas vezes o maior salário mínimo do Pais. 

Art. 2~' O beneficio instituído por esta Lei~ intransferível c inacumulá· 
vcl com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pcn· 
sno prcvidcnciária, ressalvado o direito de opção, c extinguir-se-á com a 
morte do beneficiário. 

Art. 3~' A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Ge· 
ruis da União- Recursos sob a supcrvisllo do Ministério da Fazenda. 

Art. 4• Esta Lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 5~' Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia, vai·sc passar à apreciação do Requerimento n• 230, lido 
no Expediente, de urgência para o Projeto de Resolução n• 36, de 1979. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pcrmaneço.m sentndos. (Pausa.} 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n~' 36, de 
1979, de autoria da Comissão Dirctora, que revoga o art. 61' daRe· 

sofução n• 17, de 1973, cria funções gratificadas de Oficial de Ga· 
bincte, e dá outras providências (dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição c Justiça c de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Aderbal Jurcma o parecer da Comissão de 
Constituição c Justiça. 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores': 

Com o presente Projeto de Rcsoluçi\o, pretende a Douta Comissão Di· 
retora, duplamente, solucionar problemas administrativos, revogando o nrt. 
6• da Resolução n• 17, de 1973, do Senado Federal, c criando 9 (nove) 
funções gratificadas, sim bolo FG·3, de "Oficial de Gabinete". 

O objctivo principal da revogação dp art. 6•. da Resolução n• 17/73 é 
dinamizar a atual sistemática de carrcilrilenlo de recursos humanos cm grau 
de asscssoramcnto superior, principalmente considerando-se que aquele dis
positivo impede qualquer contratação, a qualquer titulo e sob qualquer ror· 
ma, de serviços c colaboradores para desempenho de atividadcs inerentes aos 
co.rgos integrantes do Grupo - Dircção c Asscssoramcnto Superiores. 

O projeto cstâ convenientemente 'justifiCado, cabendo salientar que, 
como medida imediata, aquela Comissão sugere a criação de r unções gratifi· 
cadas cm número de 9 (nove) FG·3, destinadas aos Gabinetes dos membros 
da Comissão Dirctora c dos Lideres da ARENA c do MDB, para, no futuro, 
adotar as providências cabíveis a contratações .• sob o regime da CLT, dentro 
das restrições financeiras do vigente orçamento do Senado, c da necessidade 
de aquisição de pessoal altamente especializado para assessorumento dos Se· 
nhores Senadores. 

Nossa opinião é de que o Projeto merece aprovação, nllo só por ter sido 
redigido de acordo com a boa técnica legislativa, mas, também, por tratar-se 
de proposição dcstitulda de qualquer mltculu de natureza juridJcn. 

Não encontramos, por outro lado, obstâculo algum de natureza consti· 
tucionul que pudesse obstar u aprovação pelos Senhores Senadores do Proje
to de Resolução n• 36, de 1979, que a Egrégia Comissão Dirctora nesta 
oportunidade submete à alta decisão desta Casa do Congresso Nacional. 

Deste modo, considerando que a mcdidu proposui tem como objt:tivo 
principal propiciar h administração da Casa, melhor racionalidade c liberdu
dt nu contratação de serviços de asscssoramcnto, tão necessários aos Senho
res Senadores, nu turcfu diária de bem cumprir os respectivos mandutos, o pi· 
numas pela juridicidude c constitucionalidade do Projeto, propondo a sua 
uprovuçào, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Com a pnlavra o nobre Senador 
Ruimundo Parente para. proferir o purcccr du Comissão de Finanças. 

I • 

O SR, RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM. Para l!lllilir pacc· 
ccr.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão Dirctoro, ob. 
jctivu udotar medidas de carútcr meramente administrativo, revog~ndo o art 
6• da Resolução do Senado n• 17, de 1973, c criando 9 (nove) r unções gratifi. 
cadas FG-3, que seriam destinadas aos Gabinetes dos Senhores Membros da 
Comissão Dirctora c aos Lideres da ARENA c do MDB. 

Na justificação do Projeto, obscrva·sc a preocupação da Comissilo DI· 
rctora de respeito hs disponibilidades orçamentltrias, pois, cria, inicialm'cnt~ 
funções gratificadas que, cm número c cm valor de retribuição, teriam pc-· 
qucna repercussão de carlltcr cconômico-financciro, quando, na realidade, 
tem como meta principal, propiciar, para o futuro, a possibilidade de contra
tação de serviços especializados, sob o regime da CJ:T, com sal4rioo com:s
pondcntes aos cargos de DAS-3 do Grupo- Direçilo c Asscssoramcnto Su· 
pcriores. 

Observe-se que, para atendimento da pretensilo acima exposta, ncccs· 
sArio se torna revogar a restriçi\o contida no art. 6~' da Rcsoluçilo n' 17, de 
1973, do Senado Federal. 

A matéria roi submetida à Egrégia Comissilo de Constituição c Justiça 
que se manifestou pela juridicidade c con5titudonalidadc do Projeto, SUJC· 

rindo a sua aprovação, 
Cabe salientar, no âmbito de estudo específico dessa Comissão, que a 

administração c o coptrolc orçamcntârio dc•ta Casa do Congresso cs~ sôb a 
responsabilidade dircta da Comi55ão Dirctora que bem conhece as disponi• 
bilidadcs financeiras. Ora, se nilo existisse o neccssflrio respa.ldo financeiro 
para a concr!=\izaç3o da medida, aquela Comissão, certamente, nio teritl 
apresentado à deliberação do Senado o presente Projeto de Resolução . 

. Por o~;~tro lado, temos a esclarecer que, sendo a rcpcrcussi\0 nnanccirlt 
imediata das medidas ora propostas, de pequena monta, nosso Parecer e no sen
tido da aprovação do Projeto de Resolução ora cm citamo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O parecer da Comissão de 
Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade cjuridicidadc do pro· 
jeto; o parecer da Comi'ssão de Finanças ~ favorável. 

Completada a instrução da matéria; passa-sc'à sua apreciação. 
Em discu55ilo o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. · 
A matéria vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa·sc, agora, à apreciação 
do Requerimento n• 231, lido no Expediente, de urgência para o Oficio 
n• S·ll, de 1979. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o o.provam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se ll aprcciaçil9 da mat~ria que foi des

pachada às Comissões de Finanças c de Constituição c Justiça. 
Sobre a mesa, pareceres que scri\o lidos pelo Sr. I'·Sccrct6rio. 

São lidos os seguintes 

PARECERES N•a 372 E 373, DE 1979 
PARECER N• 37Z, DE 1979 

Da Comluio de Finanças, sobre o Olfdo "S" n• 11, de 1979 
tn• 383/79, na orlaem), do Senhor Governador do Estado do Para· 
ni, aolleltando autorluçio do Senado Federal para contratar ope
rações de emprhtlmo externo, no valor global de 
uss 100,000,000.00 (cem mllhilea do dólar .. amertcanoa), para n. 
nanclar o ProKrama do ,In•ntlmentoa do Estado. 

Relator: Senador Alfonso CamarKO 
De conformidade com o artigo 42, item IV, da Constituição, o Senhor. 

Governador do Estado do Paranll, no oficio que enviou a esta Casa, solicita 
do Senudo Federal, a competente autorizaçilo para contratar operações de 
empr~stimo externo, junto a instituições financeiras, no vulo'r global de 
US$ IUU,OOU,OOU,UO (cem milhões de dblares americanos), com o uval du 
Uniilo, pnra aplicação cm Programus c Atividadcs constantes de orçamento/i 
nnuuis c pluriunuuis aprovudos pelo Poder Legislativo, 

2. lnformu o documento que u aprcciuçhri cm causa~ solicitnda up6s 
obtiduu compctcnle uutorizuçho do Senhor Presidente dn Rcpúblicu c utcn. 
<lido o disposto no Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974. 
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3. Para atender o disposto no art. 403, do Regimento, foram :mexa
dm ao presente: 

"a) cópia da Lei Estadual nr.> 7.157, de 28 de: mnio de 1979, 
autorizando o Estudo a contratar crédito externo até o valor de 
us~ 150 milhões: 

b) cópia do Aviso nv 457 f79, de 20 de junho de 1979 da Secre· 
turia de Plunejamcnto da Presidência da República, reconhecendo 
o carftter prioritflrio da operação c a capacidndc de pagamento do 
Estado; 

c) Exposição de Mo li vos (EM no 224, de 20 de junho de 1979) 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, encaminhada ao Se~ 
nhor P.rcsidente da República, favorâvcl ao pleito do Governo do 
Estado do Paraná c propondo seja o Estado do Paraná autorizado 
a dirigir~se ao Senado Federal, para os nns previstos no art. 42, 
item IV, in fine, da Constituição Federal." 

4. Este último documento esclarece que o exame aas condições crcdití
cias da operação será efetuado pelo Ministério da Fazenda, cm articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo )9, inciso II, do Decre
to n~' 74.157, de: 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva mi
nuta de contrato. 

5. Cumpridas as exigências do art. 403, alíneas a, b c c do Regimento 
Interno e tendo em vista que o empréstimo pleiteado é fundamental para u 
viabilização financeira de investimentos de elevada importância para o de· 
senvolvimento daquele Estado, opinamos pelo acolhimento do presente piei· 
to, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÀO No 40, DE 1979 

Autoriza o Conmo do Estado do Paran' a realizar operações de 
empréstimo externo, no nlor &lobal de USS 100,000,000,00 (cem 
milhões de dólares americanos) para apllcaçio em Proaramas e AII
vldades naquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 E o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar ope

rações de empréstimo externo, com o aval do Governo da União, no valor de 
US~ IUO,OOO,OOO.UO (cem milhões de dólares americanos) ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, junto a instituições financeiras a serem indi· 
cadas, sob a orientação do Ministério da Fazenda c do Banco Central do 
Brasil, para ser aplicado cm Programas c Atividades constantes de orçamcn· 
tos anuais e plurianuais. 

Art. 29 As operações de empréstimo rcalizar-sc-ão na forma aprovada 
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrés
cimos, prazos c demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil. 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico~financeira do Governo Federal, c, ainda, o disposto na Lei Esta· 
dual no 7.157, de 28 de maio de 1979, publieada no D"rlo OOclal do Estado 
do Paraná do dia 29 de maio de 1979. 

Art. Jo Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- Cunha Lima, Presidente

Alfonso Camarao, Relator - Tancrodo Neva - Lomanto Júnior - Jorae 
Kalume - Arnon de Mello - VIcente Vuolo - Mauro Benevldn - Mendes 
Canale. 

PARECER No 373, DE 1!179 

Da Comllllio de Constllulçio e Justiça, sobre o Projeto de R ... 
soluçio n9 40, de 1979, da Comluio de Finanças, que uautorlza o 
Governo do Estado a realizar operações de empr&tlmos rxtcrnos no 
valor &lobal de USS 100,000,000,00 (cem milhões de dólares ameri
canos} para apllcaçio em Proeramas e Ath'ldades naquele Estado. 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O projeto de resolução em pauta, de autoria da Comissão de Finanças, 
~utoriza o Governo do Estndo do Paranú - (nrt. 19) - "a reulilar ope~ 
ruções de emprt:stimo externo, com o aval do Governo da Unino, no valor de 
USI> IUO,OOU,UOO.UO (cem milhões de dólares americanos) ou o equivalente 
em outms moedas, de principal, junto 11 instituições nnancciras u serem indi· 
cadus, sob u orlentuçUo do Ministt:rio du Fazendn c do Banco Central do 
Brusil, para ser uplicudo em Programas c Atividades constantes de orçamen· 
tos anuais e pluriunuuis. 

2. As opcruçllcs de crédito, nu conformidude do urtigo 2~' do referido 
projeto, "rcalizur-se-Uo nn formnuprovadu pelo Poder Executivo Fedcrul,ll 

tax<& de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro de empréstimos da es· 
pécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encar· 
regados da execução da politica económico~nnanceira do Governo Federul, 
c, ainda, o disposto nu Lei Estadual no 7.157, de 28 de maio de 1979, publi· 
cada no Ditirio Oficial do Estado do Paraná do dia 29 de maio de 1979. 

3. A Comissão de Finanças, examinando amplamente todo o proces· 
sudo, reconheceu terem sido anexados documentos indispensáveis à solici· 
taçilo. 

4. Os documentos referidos no parecer da Comissão de Finanças são 
os seguintes: 

a) Cópia da Lei Estadual no 7.157, de 28 de maio de 1979,au· 
torizando o Estado a contratar crédito externo até o valor de 
USil50 milhões; 

b) Cópia do Aviso no 457/79, de 20 de junho de 1979, da Se· 
crctaria de Plancjamento da Presidência da República, reconhccen· 
do o carátcr prioritário da operação c a capacidade de pagamento 
do Estado; 

c) Exposição de Motivos (EM no 224, de 20 de junho de 1979) 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, encaminhada ao Se· 
nhor Presidente da República, favorável ao pleito do Governo do 
Estado do Paraná c propondo seja o Estado do Paraná autorizado 
a dirigir-se ao Senado Federal, para os fins previstos no art. 42, 
item IV, in fine, da Constituição Federal. 

5. Ante o exposto, atendidas as exigências constitucionais c as cons· 
tantcs do art. 403, alineas a, b, c, do Regimento Interno, esta Comissão 
nada tem a opor à tramitação normal do presente projeto de Resolução, uma 
vez que é constitucional c jurídico. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979. - Henrique de La Rocque, 
Presidente - Aderbal Jurema, Relator- Nelson Carneiro - Tancrodo Ne
ves- Aloyslo Chaves- Hel•ldlo Nunes- Aderbal Jurema- Moacyr Dalla 
- Bernardino VIana - Almlr Pinto - Raimundo Pareate. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O parecer da Comiss!o de Fi· 
nanças conclui pela apresentaç!o do Projeto de Resolução no 40, de 1979, 
concedendo a autorização solicitada; o parecer da Comissão de Constituição 
c Justiça conclui pela constitucionalidade c juridicidadc do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçi\o n9 40, de 
1979, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar ope· 
rações de empréstimo externo, no valor global de 
USl IUO,UOO,OOO.UO (cem milhões de dólares americanos) para 
aplicação cm programas c atividadcs naquele Estado. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro~a cnccr(ada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, redação final que 
vai ser lida pelo Sr. 19-Sccretàrio. 

e lida a stgulntt 

PARECER No 374, DE 1979 
Da Comluio de Rodaçio 

Rodaçio Onal do Projeto do Rnoluçio no 36, de 1979. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redaçi\o final do Projeto de Resolução no 36, 
de 1979, que revoga o artigo 6o da Resolução no 17, de 1973, cria funções 
gratificadas de "Oficial de Gabinete", c dA outras providências. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1979.- Murllo Badaró, Presidente 
- Saldanha Dcrzl, Relator - Mendes Canalc. 

ANEXO AO PARECER No 374, DE 1979 

Rodaçio final do Projeto de Resoluçio n• 36, de 1979. 

Fuço saber que: o Senado Federal aprovou, e eu, , Presi-
dente, nos termos do art. 52, inciso 30, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 
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RESOLUÇÀO N•, DE 1979 

Rct'oga o •rt. 69 da Resoluçio n ... 17' de 1973, cria runç(ICS grall· 
Ocudas de "Oficial de Gabinete", e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. I• E revogado o urtigo 6• da Resolução n• 17, de 1973. 
Art . .19 São criadas, no Anexo II- Quadro do Pessoal do Senado Fe

dem!, item 11 - Funções Gratificadas- dO Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Rcsoluçno n• 58, de 1972, 9 (nove) 
funções gratificados, símbolo FG-3, de "Oficial de Gabinete", com dcsti· 
nação aos Gabinetes dos membros da Comissão Dirctora e aos Gabinetes 
dos Lideres do ARENA c do MDB. 

Art. Jlfl A Subsecretaria de Pessoal adotarfi as providências cabíveis à 
compatibilização do disposto na presente Resolução com o Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, mediante sua republicação. 

Art. 411 Esta Resolução entra cm vigor na data de suu publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Achando-se cm regime de ur· 
gênciu, a matéria cuja redução final acaba de ser lida, deve esta ser submetida 
imediatamente h deliberaçào do Plenário. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 36, de 1979. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a 

discussão. (Pausa.) 
Encermda. 
Em votaçào. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. {Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Sobre o mesa, redução final que 
serú lida pelo Sr. !~'-Secretário. 

E lida a S<guinre 

PARECER N• 375, DE 1979 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 40, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresento a redução final do Projeto de Resolução n• 40, 
de 11)79, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operações 
de empréstimo externo, no valor global de US1 IUO,OOIJ,OOO.UU (cem milhões 
de dólares nortc·umcricanos) para aplicação cm programas c atividades na· 
quele Estudo. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1979.- Adolberto Sena, Presidente 
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale - Saldanha DerzL 

ANEXO AO PARECER N• 375, DE 1979 

Redoçlo fino! do Projeto de Resoluçlo n• 40, de 1979. 

Fuça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, c cu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autorizo o Go,.mo do Estodo do Poroná a realizar operações de 
empréstimo externo, no nlor global de USS 100,000,000.00 (cem 
milhões de dólores nort .. omerlconos) pon aplicaçio em proaramas e 
arlvldodes naquele Estodo. 

O Scnodo Fcderol resolve: 

Art. 111 l:. o Governo do Estado do Purnnti nutorizndo a realizar ope· 
rações de empréstimo externo, com o aval do Governo da Unii\o, no valor de 
US\ IUU,UUU,UOU.UU (cem milhi:les de dblorcs nortc·omericonos), ou o cqui· 
valente cm outras moedas, de principal, junto a instituições financeiras n se
rem indicudus, sob a oricntuçilo do Ministério da Fazenda c do Bnnco Cem· 
trai do Brasil, pura ser aplicado cm progrumus c utividudcs constnntcs de 

çnmcntos :munis c pluriunuuis. 

Art. 2.,. As operações de cmpr~stimo renliznr·sc·ilo nu formu uprovndu 
pelo Poder Executivo Fcdcrnl, à tnxu de juros, dcspesns operucionuis, ucrés· 

cimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execuçi'!.o da politica 
econômico·linanccira do Governo Federal c, ainda o disposto na Lei Esta· 
duol n• 7.157, de 28 de moio de 1979, publicodo no D"rlo Oficial do Estado 
do Paraná do dia 29 de maio de 1979. 

Art. )q · Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Achondo-se cm regime de ur· 
gência, a matéria cuja redução linal vem de ser lida, deve esta ser submetida 
imcdiatnmcntc à dclibcrnção do Plenário. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 40, de 1979. 
(Pausa.) ' 

Não havendo quem queira discuti-lu, declaro·a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulg3çào. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinltria de hoje, a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara nlfl 34, de 1978 
(n• 3.551/77, na Casa de origem), que dispõe sobre a contagem cm favor dos 
segurados do INPS do tempo de serviço pC!blico estadual e municipal, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 530 a 532, de 197g, das Comis· 
sões: 

-de Serviço PUblico Civil, 
-de Lfllsloçio Soclol, c 
- de Flnonços. 

-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento nlfl198, de 1979, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal. 
do discurso proferido pelo Senhor Presidente da República, João Bnptista 
Figueiredo, em São Paulo, por ocasião do recebimento do titulo de Presiden
te Honorário da Sociedade Rurol Brasileira. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 208, de 1979, do Senador 
Dirceu Cardoso, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena
do n~' 272, de 1978, de autoria do Senador Otto Lehmann, que dá nova re
dução à alínea a do artigo 32 do Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 

-4-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Câmaro n• 86, de 1977 

(n• 877/75, no Casa de origem), que altera dispositivo do Lei n• 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, tendo 

PARECERES, sob n•s 746 c 747, de 1978, dos Comissões: 
-de Constltulçio e Justiço, contrArio; c 
-de Economlo, fovorúvcl. 

-5-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçno n• 35, de 1979 (a· 

presentado pelo Comissão de Lcgisloção Social como conclusão de seu Pore
ccr nlfl 351, de 1979), que autoriza o Poder Executivo a alienur à Empresa 
Agropccuúriu Santa (Jrsula Ltda.,lotcs no distrito ogropccuúrio du Superin· 
tendência da Zono Frunca de Munaus (SUFRAMA) pora a impluntuçno de 
projetas devidamente uprovados, em úrea de quinze mil hectares, tendo 

PARECERES, sob n•s 352 c 353, de 1979, das Comissões: 
-de Constitulçilo e Justiça, pelu constitucionalidade c juridicidadc; e 
-de Agricultura, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estú cnccrrudu a scssào, 

( f.ttvanta-.u· a JtssUo à.r /0 horaJ t' 5 mlnlllo.r.) 
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ATA DA 110' SESSÀO, EM 28 DE JUNHO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9'! Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, DINARTE I\IAIUZ E LOURIVAL BAPTISTA 

.H 14 l/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

lq:-1'•' r::drrm~ -- J~1'i.:: G.rinrn ·:·1·-· Eur:ir·:_· \!i .. !,:l,..: .. R:ti:";!:·.l." 
~-':11" .... l:irh:": !': 1 ~~: 1 n~h 11 __ ... ,,,.. ,.,_. . r· A"'·· ~ !: .... : , .• r.' , n 

- - Jrv{· S:trner- ".!h~rtr~ Si h·~-- !1:::-n:tr.::!:: .. ·. Vi·:.:·1- I !:l-L 1
:., \'t:l .... 

A.lmir Pinrn- Jmé Un~- r-.hurn Ben~vidt·~- A~cr.or ~-!~~~i:!- Dl:-1:!~~--= 
~1ari7- 1-=~~é Frt'ire- Cunh:t lim:1- ~1:Jrco~ Freire-- ~i!J C'ot:!J:,)
Arnon de Me:!! o- P:~ssos Porto- Jutahy ~-lag:dhàes- Lo manto Júnior
Lui:r. Yi<J.na- João Calmon- Moacyr Ualla- Amaral Peixoto- Nelson 
Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo l::ladaró- Orestes Quércia- Be
nedito Ferreira- Gastão MUller - Jose Richa. 

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

O Sr. I•·Secretário proccderll à leitura do Expediente. 
t /Ido o st/f'Jinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS DO PRIMEIRO.SECRETÃRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N• 353, de 27 de junho, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Se
nado n• 167, de 1975 (n• 1.997/76, na Câmara dos Deputados), que dá nova 
redação ao caput do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

N' 354. de 27 de junho, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Se
nado n• 60, de 1974 (n• 1.947 f76, na Cãmara dos Deputados), que concede 
c:.tabilidade provisóriíi à empregada gestante. 

PARECERES 

PARECER N• 376, DE 1979 
( Comluio de Rodoçio) 

Reda~ do vaicldo PIU'A o turDo oupleau!ular do Su· 
bstltatlvo de> ·Seaado ao Pzojeto ele :t.e1 ela CâW&ra u.• 03 
de 197' (u.• M5/12, 1111 c.r. à- -'lia>. ' 

Relator: Senador Dlm!u C&nlQID. 

A Collllssllo apresenta a redaçii<Hio venclao para o turno au· 
plementar do Sut»t!tutlvo do- Senado· ao Projeto de Lel da Câma· 
ra n.• 03, de 1974 <n.• 84~/72, .ll! C&Si!- 'de origem), que regula os 
contratolr pira: a rravaçiío e oomerc(allzilçiío de discos musical.!. 

Bala das Coml.ssllea, 2'7 de Junho· de l9'W. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dlreeu Cardoso. Relator. - Mezul..."l Canale - Sal· 
dallha Don!. 

ANEXO AO PAilECEB N.0 37Q DE 1979 
Bedaçio do. veucido PIU'A .o . turDo auplemeular do Sa· 

bstllatlva da Senado ao- PróJclo de Lei ela c.imara 11. • 03, 
de 1974 (n.• 8UI7Z, .._ Caaa de' Ol'lllllll. 

Substitua-se o Projeto peJo. aelflllnte: 
Aliei'& a Lei·!L0 ·5,118, deU de deacmbro do 1973, que 

npla .,. dlrelloo aulórala e dá oulru prowldáaciu. 
O COn!P'OIIO SacloDal decreta: 
r.rt. 1.0 A Lei n.• 5.988, de 1• de dezembro de 1973, paasa ll 

VIKUI'l4r com a.s aesuintel..llleravliN: 
"Art. ·83. Os cUMitil, carklehoa, <lllooa, .VIdçoronogramaa 
e aparelhos seJIIOIJWites, oontendo l!taa do .reillstro do som 
!P'ava·daa, llio podllliO·sor vendidos; oliJlQI\Oa t. venda, aa. 
QUI ri doa ou maut.ldo1 em depás!U>a. para .rtna de venda; atJ1i 
que em seu corpo conste, em d.,..taque e !ntegrandc·o de 
rom~a lndlssoclil v e!, o número de !nserlçi\o no Cadaatro 
Oeral de Contribuintes CCOC), do Mln!sterto da l!'llzenda, 
da ciiljlreaa responsável pelo processo Jndu>tr!IL! de repro· 
duçüo da !P'avaçlio. 
Art. 117. .. ........................................... .. 
IXl llscallznr o c>cnto e tle!.cuiiljlrtmento dila obrtgaçoos 
dos produtores de vldeotlMIP:(I.tllas e tonogramll.<, edltoren 
~ ll-'50clnçócs do dlrelte~' (i.'~UtQr, para ootn os titulares do 
direitos nutornls o nrtls cilrl, proocdcndo, a requel'lmente 

li' 

dcst.cs, n. t.odas a1: vr.ri!leaçõer. que .se fizerem nece~:':.:-:3..:3, 
incluslv~:: audit.orab e exü.mt$ ·contó.bt-ls; 
Xl Jm!'lor norm3..<; c! r. contílbilhlarJ~ fl.'> pcs~oa.c; .luríàir.ets re~ 
•... ~·-'" .:,, .:.... . ..•.• t;. ;r-~·,~~ 1j::·.,l,.l..:.I.J.t.•: .c~ 1~,~;.J.: .. · ...... ~..:·~-·~·- J-.·_ .• 

··'' .... - ................ •p<•-·. --~-- .. :_" ...... .•..•. :.-

'1:1..,,:- -~"r··:·-:-·,~~.- .. -._-,:·-.:-·~·:~~-·--.. ~ •·r·-·''-1.~ 

:-::J torn:.:.:· oL:-lt:;..:.~~~;iu que ~ (.:~ll,.ueL:.:..; C(UC J.i;;;~Lat,~~-· -
rloplno: r!r> v"!cl~oror.o:;:--nr:ln..c:; .c fonozram:1,:; ::cjr.m ::.'J~.r;·:!-~
cadas e nurnerad<~.s ~.,tr:Lvés de um:t marca f: um nú:r.cro 
t!t controle que ~e.;:il.o .z..post.os pt:lo próp:-1o Conselho N~
clonal de Dlrell<J'Autoral, na !orml!. dll.< Instruções que ve
nho. a baixar,'' 

Art. 2.0 Esta Lt>l entra em, vle-or na do.ta de sua pubUcaç5.o. 
Art. 3,0 RevogiUll • .se"" <!l.spoolções·.em OQrttri\110'r' 

PARECER N• 377, DE 1979 
(Comluio de Rodoçio) 

Bedação tlnal do Pn>joto do Ld do Senado n.• 108, do 
1919. 

Belal.or: SODII!Gr lllrooD c.n... 
A Comlasão apresenta a !~!dação t1naJ. do Projeto de :t.e1 do 

Senado n~• 106, de 1979, que altera o art1so 134, inciso li, do Có· 
digo CIVIl Braallelro. 

Bala das Comlasões, em 27 de Junho de 1979. - Adalbel1o 
Sena, Presidente - Dirceu cu<looo, Relator - Mewles CaDalc -
Saldanha. Derzt. 

ANEXO AO PARECER N.0 377, DE 1979 

Reda.çiio fina.! do Pn>jeto de Lei do Senado n. • 106, de 197&. 
Altera o artlro 134, Inciso n, do C6dlro CivU Brullelro. 

o CoD!P'easo Nacional decnta: 
AI-I. 1.• - o Jncl.!o li do artigo 134 do Código Clvll passa a v!· 

gorar com a .seguinte redação: 
11Art. 134, , , o,,,,,,, • • ,·,,.,, • "', •,, • O, • • •,,,,,,,,, o o, o,,, 

li - Nos contratos constitutivos ou trnnalatlvos de direi· 
tos reais sobre Imóvel.! de valor superior a 100 Cceml ve
zes o maior valor de referência, de que trata a Le1 n.• 6.205, 
de 29 de abril de 1975, exet>tuado o penhor asrtcola~' 

Art. 2.• - Esta Lei entra em VIsor 30 Ctrlntal dlaa após 
sua pubUcação, revogadas as dlsp<Wções em contrário. 

PARECER N• 378, DE 1979 
Do Comluio de Rodoçio 

Rodoçio flnol do l'nljero de RHOiuçio n• 16, de 1979. 

Relotor: Senador Mendes Conale 
A Comissão apresenta a redaçilo final do Projeto de Resolução n• 16, de 

1979, que reconhece como serviço de cooperação intcrparlamentar o Grupo 
Parlamentar de Língua Francesa. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- Dirceu Card010, Presidente 
- Mendes CIUIIie, Relator- Adalberto Sena- S..ld111ba Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 378, DE 1979 

Rodoçio flnol do Projeto de RHOiuçilo n• 16, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, c cu, , Presi-
dente, nos termos do art. 52, inciso 30 do Regimento Interno, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÀO N• , DE 1979 

Reconhece como aenlço de cooperaçio lnterp~~rlamentar o Gru
po Parlamentar de Lfnaua FnnCHM. 

O Senudo Federal resolve: 
Art. 1' !: reconhecido como serviço de cooperação interpurlumentar o 

Grupo Pnrlnmcntnr de Ungun Francesa, filiado h Associação Internacional 
de Pnrlumentnrcs de Ungua Francesa. 

Art. 2~' O Grupo Pnrlumcntur regcr-se·fl pelo seu Regimento Interno, 
nrrovado pelos seus membros, cujas dispmiçi~H:s deverão rcspcitur lcgbluc:w 
interna cm vigor, c atll~lrlt :-.cm ônu~ pitru o Senado Fcdcrul. 
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Art. Jv Esta Resoluçilo entra cm vigor na d<Hll de su:1 publicuçào. 
Art. 4<,! Rcvogum-se as disposições cm contrário. 

PARECERES N's 379, 3HO E 3HI, DE 1979 

Sc.·bre o Projeto de Lei 'lo Senado n.0 136, de 1979-DF, 
0\lensagcm n.u 137 de 21 de maio de 1979, na Presidência 
d:1 RcpUblic11 ), 'IUe "fixa o efetho dei Corpo de Bombeiros do Distrito 
Fcdcrnl, c dá outrns providências". 

PAR.ECER N.0 379, DE 1979, DA CO~USSAO DE 
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

Relator: 'Senador Aderbal Jurema. 
o Projeto origina-se de Mensagem do Senhor Presidente da 

República., o qual, fundamentado cm Exposição de Motivos do Se
nhor Governador do Dlstrlto Federal, fixa o efetivo do corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. 

A tnlclatlva do Pro.leto cst:\ amparada pelo artigo 51 da Cons
tituição, cuja apreciação é da competência. prh·atlva do Senado 
Federal !artigo 42, Item V, da Constltulçüol. 

A proposição cstó. cm perfeitas condições de tramitação - em 
termos constitucionais, J uridlcos c de técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, nenhum~ rcstrlçúo também se lhe taz, Já 
que amplamente )ustlllc~do na rclcrlda Exposição de Motivos, re
ferendada pelo Senhor Presidente da Republica, 

A matéria foi Igualmente dlstrlbuida iJ.s Comissões do Dis
trito Federal e de Finanças, que a examinarão sob o ângulo das 
respectlvn:s compctêncl.as reglmento.ls. 

Isto posto, optno pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em 13 de )unho de 1979. - Henrique de 

La Rocque, Presidente - Aderbal Juremn, Relator. - Tancreda 
Scves - Cunha. Lima - Almir Pinto- Raimundo ,parente - Bcr• 
nardino Viana - Amaral Furlan - Helvidio Nunes. 

PARECER N.0 380, DE 1979 

Da Comissão do Distrito Federal. 
Relator: Senador José Sarney 
J!: liXado, pelo presente Projeto de Lei (art. 1.0), em 2.200 

homens, o eletlvo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que 
se distribui pelos quadros de : 1) Oficiais BM - ll<lmbe!ros-MIU
tares; 21 Otlclals BM de Admlnlstraçiio; O!lciais BM Especialis
tas; Praças Bombeiros-Militares. 

Será. variável o numero de praças especiais, e o preenchi
mento de vagas se tará por promoção, admissão por concurso ou 
Inclusão. 

As despesas decorrentes dn. Lei correrão à conta de verba 
própria consignada no Orçamento do Distrito Federal. 

O Projeto toi submetido ao Senado, nos termos do ort. 51, 
combinado com o art. 42, Item V, da Constituição, acompanhado 
de Exposição de Motivos em que o Governador do Distrito Federal 
nsslnala os pontos que seguem: 

1 - é lnteresae da Administração de Brnsilla dotar as Cor
porações Mllltares da Capital da Republica de Instrumentos qu• 
lhes permitam o exerciclo pleno de direitos e deveres; 

2 - surge, como providência prlorltúrta, a revisão dos e!eti
vos; a Policia Militar )ú procedeu a uma revisão (Lei n.0 5.622, de 
1.• de dezembro de 19701, mas o Corpo de Bombeiros continua 
com o efetlvo previsto pelo Decreto-lei n.0 9, de 25 de junho de 
1966; 

3 - a Lei n.O 6. 333/76, no art. 32, estabelece que o e!etlvo do 
Corpo de Bombeiros será lixado em lei especifica, e o Projeto em 
exame 11Se tunda nn.'i renls necessidades da Corporação, que no 
longo dos últimos nnos sofreu .sensivel aumento na sua estrutura 
orgo.niznclonal". 

J!: evidente a urgência de n Capital da Ropubllcn ser dotada 
de um Corpo de Bombeiros capaz de responder às necessidades 
emcrgenclais. A populnçiio do Distrito Federal cresce em dema
sla, obrigando à expansão das cidadc•-saWitcs e à prevenção de 
Incêndio. 

Somos, portanto, pela nprovaçil.o do preacnte Projeto do Lei. 

Snln do.' Comii!Sões, 28 de junho de ID79. - JC!Isé Freire, Prc
.. :tdentc - José Snrncy, Rclo.tor - Passos Porto, Moacyr Dalla. -
'fiLfHO Dutrn - Alfonso Cn.mnrgo, 

PARECER N.O 381, DE 1979 
Do. Comissão de FiiUUlÇlLS 

Relator: 'Senll4or .AmMl de Mello 
O Sr. Presidente da Republica submete a deliberação do 

senado Federal, nos termos do art. 61, comblnn.do com o art 412 
!tem V, da Constltulçiio, 1>roJeto de lei que lixa. "' efetlvÓ dÓ 
Corpo de Bombeiros do DIBtrlto Federal, e -dá <JUtra.• providências. 

Acompanha a McnBagcm Presidencial Exposição de Motivos dQ. 
Sr._ Governador do Distrito Federal, que assim justi!1ca a propo
slçao: 

Roorgnntzndas na nova Capital da Republica ns Corporações 
Militares do antigo Distrito Federal - Policia Militar e Corpo de 
Bombeiros, cm 25 de )lmho de 1966, ntrnvés do Decreto-lei n.• 9, 
vem n. /idminlstrnçã.o de Brnsllla procurando, grndativo.mente, do
t:\-11\.!l de legislação própria, mediante n propositura de Leis es
peciais. disciplinando, a principio, os direitos c deveres de seus 
Integrantes. 

Jn com seus Estatutos próprios, Códigos de Vcnc1mentos e 
outros instrumen~ bMicos que se tornaram 1ndi8p.ansávcis, Cra 
lnndiúvcl a revi.sao orgn.niznclonal desso.s operosn.s Corporações 
Implantadas nos primórdios de BrasiUn, nos idos de 1966, com Ó 
citado Docrcto-lci n.O 9. 

Vieram, pois, ns LeU. n.oo 6.333, de 18 de mo.lo de 1976, e 6.450, 
de 16 de outubro de 1977, dispondo, respectivamente, sobre n or
ganização básica do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar do 
Distrito Federal. 

Entre os dispositivos d!tados pelas novas Leis de Organização 
Básica, emerge como medida prioritária a revlsüo de efctivos, 
anteriormente !ixados pelo Decreto-lei n.0 9/CG, hltelra.r.'ll!nte re
vogados pelos artigos 38 e 50 destas Lei•, paro as dua& Corpora
ções. 

Enqaanto \1~ Policia Militar do Dlstr!to Federal Já se proce
dera a uma rc:v1sao de efetivo com a vigente Lei n'~' 5.622, de I'~' de 
de..,mbro de 1970, no Corpo de Bombeuo" ao lJlstrlto Federal per
manece Inalterado o e!etlvo lixado pelo revogado Decreto-lei n.O 
9, em 25 de )unho de 1966. 

J!:_ antiga a lnleintiva do Comando-Geral da ,Corporação r•arn 
revlsno de seu e!etlvo. no encomlnhor à J nspetorla Geral das Poli
cias Mllltnres proposta semelhante at:-~vés das Processos GDF 
n.•• 610.506171 c 27.225/72, com base no Decreto-lei n.O 315, de 
13 de março de !067. que dispõe: 

"Art. 6.0 Os e!etivos da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal serão !lxndos pelo Po
der Legislativo c!e do!.s em d')ls anos, mediante mensagem 
do Poder Executivo e proposta do Prefeito do Distrito Fe
deral." 

Embora ditado pelo vertiginoso crescimento das necessidades 
do desenvolvimento· da Capital Federal, a proposição levada n 
ete1to naquelas ocasiões nüo !ol concretizada, e tudo leva a crer 
que tlll clrcunstàncln se originava de uma necessidade maior -
n reorganização básica da Corporação, o que realmente se verl!l
cou com o advento da Lei n.O 6.333/76, cujo artigo 32, voltou a 
estabelecer: 

"Art. 32. O efetivo do Corpo de Bombeiros do Dis
trito Federal será lixado em lei especifica - Lcl de Fixa
ção de E!ettvos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
- mediante proposta do Governador do Distrito Federal, 
ouvido o Ministério do Exército." 

Calcado, pois, em dl.spositivos legais vigentes e em normas do 
Estado-Maior do Exél'Cito consubstanciadas nas Portarias EME 
n.•• 075/75 e 027/77, o Antepro)eto proposto se funcla nas reais 
necessidades do Corpo de Bombeiros que ao longo desses ultlmos 
anos sofreu um sensivel aumento na sua estrutura orgunizaclonal 

Cumpre-me, alndo., esclarecer que os estudos que culminaram 
na presente proposição, toriun na forma exigida pelo artigo 32 
da nova Lei de ·Organização Básica, acima transcrito, levados no 
conhecimento do Ministério do Exército, que houve por bem apro
vá-los, contormc O!. n.O 610-IGPMil, de 18 de Janeiro de 197D. 

Trata-se de Iniciativa do Poder Executivo que visa n lixar em 
Lel o c!etlvo de 2.200 (dois mU e duzentos) bombeiros-militares 
para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

A revisão do efetlvo daquela Corporação vem sendo estudada 
desdo 1971 c o grande crescimento da Capital Federal nestes ui ti
mos anos, por si só, )ustl!lcn a ampliação do Quadro de O!lclals 
c Praças do corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

Sob o aspecto !lnnncelro - competência regimental desta 
Comlssi~o de Flnançn.s - vnlc destncnr que o artlgo 4.0 do projeto 
prcvô o atendimento dM despesas decorrentes dn Lei por contn. 
de verbn próprlt~ coll.'llgnndn no Orçamento do Dl:;tr1to Federal. 

. ' I ~ . ,·I' 
' ' 
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Ante o.s rn2ões apresentlldas, nada tendo a opor ao Projeto 
de Lei ~o Senado n.0 136, de 1979-DF, manifestamo-nos pelo. suo. 
n.provn.çuo. 

Sala do.s Comissões, 27 de Junho de 1979. -·Cunha. Llma, Pre
sidente - Anwn lU> Mello, Relator - Vicente Vuolo - Jorge 
Kalume - Lomanto JÚIW>r - At!onso Camargo - To.neredo Ne· 
ves - Mendes Canale - M'a.uro Benevldes. 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- O Expediente lido vai à publi· 
cação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. JY.Secrelário. 

São lidos os seguint~s 

REQUERIMENTO No 233, DE 1979 

Requeremos urgência, ~os termos do art. 371, alínea b, do Regimento, 
para o Oficio n• S/12, de 1979, do Governador do Estado do Rio ddaneiro, 
solicitando autorizuçào do Senado Federal a fim de que possa contratar ope· 
ração de empréstimo externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento c cin· 
qUenta milhões de dólares nortc·americanos), para os lins que especifica. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1979. - I - Jarbas Passarinho; 2 -
Jos~ Sarnry: 3- José Lfns: 4- Dirc~u Cardoso; 5- Eunice Michil~s: 6-
Louri~·a/ Bapti.fta; 7- Arnon de Mel/o; 8- Loman10 Júnior; 9- 1/ehidio 
Nunes; 10- Benedito Ferreira,· Jl- Raimundo Parente,· 12- Tarso Outra: 
13- Mi/to, Cabral; 14- Bernardino Viana; 15- Gabriel Hermes; 16-
Alberto Silva: 17- Henrique de La Rocque,· /8- Vicente Vuolo; 19 -Jorgt' 
Kalume; 20- Benedito C anel/as;]/ -Aduba/ Juremo: 22- Alaysio Cha· 
ves; ]J- Saldanha Der: i; 24- Almir Pinto; 2S- Mendes Cana/e; 26- Pe
dro Pedrossian; ]7- Moacyr Da/la; 28- Alfonso Camargo; 29 -João Cal· 
mon; JO- Jutahy Magalhães; J/- Lenoir Vargas; J2- Murilo Badaro; JJ 
- Passos Põrto,· 34 - Nilo Coelho,· 35 - Lui: Viana,· 36- Dinarle Ma ri:: 
J7- Orestes Quércia; JB- José Richa: J9- Tancredo Ne>es; 40- Nelson 
Carneiro,· 41- Eve/ásio Vieira,· 42- Hugo Ramos,· 43- Cunha Lima,· 44-
Lá:aro Barbo:a; 45 - Gastão Mü/ler. 

REQUERIMENTO No 234, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento, 
para o Oficio no S/ 13, de 1979, do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, soli
citando autorização do Senado Federal para que aquela Prefeitura possa 
contratar operação de empréstimo externo no valor de USS 150,000,000.00 
(cento c cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), para os lins que es· 
pecifica. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1979. -/ - Jarbas Passarinho; 2-
José Sarne)'•' 3- José Llns; 4- Dirceu Cardoso,· 5- Eunice Mlchi/es,· 6-
Louriva/ Baptista; 7- Arnon de Mel/o; 8- Lomanto Júnior; 9- He/vtdio 
Nunes,· /0- Benedito Ferreira,· 1 I -Raimundo Parente; I 2- Tarso Dutra,· 
/J- Milton Cabral; /4- Bernardino VIana: 1.5- Gabriel Hermes; 16-
Alberto Silva: 17- Henrique de La Rocque; /8- VIcente Vuolo; /9 -Jorge 
Kalume; 20 - BeMiito Cone/las; 21 - Aderbal Jurf!ma,' 22- Alo;•sio Cha· 
ves; 2J- Saldanha Der:/; 24 -Aimlr Pinto; 2S- Mendes Cana/e; 26- Pe
dra Pedrosslan; 27- Moacyr Da/la; 28- Alfonso Camargo; 29- João Cal· 
man: .lO- Jutahy Magalhães; Jl- Lena/r Varras: J]- Murilo Badaró; JJ 
-Passas Põrto: J4- NJ/o Coelho: 35- Lu/: VIana: J6- Dinarte Mari:; 
J7- Orestes Quércia; JB -José Rlcha; J9- Tancredo Neves; 40- Nelson 
Carneiro; 41- Eve/ásia VIeira: 42- Hugo Ramos; 43- Cunha Lima; 44-
Lá:aro Barbo:a; 45 - Gastão Mül/er. 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- Os requerimentos que vêm de 
ser lidos serão apreciados apôs a Ordem do Dia, nos termoS regimentais. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que ser~ lido pelo Sr. Jo.Sccret~rio. 

E /Ido o segulnl< 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 41, DE 1979 

Cria Comlssio Parlamentar dolnquirlto, destinada a ln•ntl&ar 
denúncias sobre yJolações de direitos taum1no1 nos últimos dez anos. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 E criada umu Comissilo Parlamentar de Inquérito, destinada u 
investigar us dcnCmcius du imprensa sobre violações de direitos humanos nos 
últimos dez unos, nos termos do Regimento Interno, urt. 170, b, c seu parfi· 
gruro 3•, e demais disposiçilcs constantes do Capitulo XIV do Titulo VI. 

Art. 2Y A Comissi\o Purlnmcntur de Inquérito oru criudu será consti· 
tufdu de CJ (nove) membros, tendo o pruzo de 120 (cento c vinte) dias puru 
rcoilizar <ts investigações c concluir seus trabalhos. 

Art. 31' Esta Resoluçi\o entrará cm vigor na data de sua publicação. 

Ju.ctncaçào 

A defesa dos direitos humanos, nas sociedades, deve ser coctünea do 
próprio contrato social, ou seja, do reconhecimento, pelos individuas, do 
primudo da comunidade, quando surge o embrião do Estado, para garantia 
da ordem jurídica. 

M:~s, o problema assume conotação internacional, traduzindo os postu· 
lados de uma Jilosolia humanística, pelo .menos na antiguidade clássica, 
como o jus gentium dos romanos e, na Idade Média européia, com as doutri· 
nas de Grotius c seus seguidores, preocupados com uma ordem mundial. 

Nesse contexto, os direitos c franquias individuais passam a ser encara· 
dos, pelos jus·naturalistas, como a origem mesma dos prcdicamcntos confc· 
ridos ao Estado, pela sociedade. Assim, os poderes de autodeterminação, au· 
to-organização c: auto-representação do Estado de Direito, rc~ultam de 
uma delegação voluntária dos indivíduos, renunciando, parcit~lmente, ao li· 
vre arbítrio, para maior protcção da sua liberdade remanescente. pela coesão 
comunitária. 

Mais modernamente, a Revolução Francesa proclama, cm fins do Sécu
lo XVIII, os Direitos Universais do Homem c, a partir de entào, impregna
das as constituições francesa c norte-americana desses princípios, todo o 
constitucionalismo moderno, nos países democráticos, passa a exarar, no di· 
rcito positivo, as normas deontológicas que configuram os chamados Direi
tos Humanos. 

Com a Segunda Guerra Mundial, depois da experiência nazi.fascista, 
que tripudiara tanto sobre as liberdades individuais, as potências democráti· 
cus decidiram instituir a Organização das Nações Unidas c, na sua Carta 
Universal de Princípios, os direitos fundamentais da pessoa humana foram 
consagrados. 

A pregação do Presidente Franklin Octano Roosevelt, o apóstolo das 
"quatro liberdades", foi a inspiraçilo mais prbxima dessa declaração, a que 
aderem, atua\mentc, mais de uma centena de nações civilizadas, embora, por 
estanho que pareça, cm algumas delas, participes da ONU. se multipliquem 
as denúncias de violação dos princípios daquela Carta. 

As Constituições brasileiras, desde a do Império, no Capitulo destinado 
às Garantias c Direitos Individuais, têm contido nào apenas os principias 
fundamentais enunciados pela Revolução Francesa, senão a partir de 1946, 
todos aqueles contidos na Carta das Nações Unidas, no que tange à preser· 
vaçl\o dos direitos humanos. 

Entretanto, a partir de 1964, temos sido indiciados, na imprensa muno:. 
dia\, como violadores daqueles principias, desrespeitando, assim, não apenas 
as normas do Direito Positivo Interno, mas os compromissos assumidos pe· 
rantc a ONU c a consciência mundial. 

Decerto acusações assemelhadas ouvem-se cm todos os países; mas, 
nem por isso devemos ignorar o reclamo universal, que demonstra a crescen
te preocupação do próprio homem, nos diversos quadrantes da Terra, com a 
sua dignificação moral, a preservação da personalidade individual, o rcspci· 
to que lhe é devido como criatura que recebeu o dom divino da liberdade, ir· 
renunciável c limitada, voluntariamente, para maior segurança da comuni
dade. 

Não merece proteçào jurídica quem nilo cuida de seus próprios direitos, 
segundo velho aforisma jurídico. Assim, deve ser de todos c de cada um, das 
nações c dos povos, individualmente ou cm conjunto, a preocupação com a 
defesa dos direitos humanos, prefigurados na Carta das Nações Unidas. 

Entre nós, as violações desse! direitos vêm recrudescendo de forma cho· 
cante, sem que medidas repressoras por parte dos responsll.vcis por SU.Il defc· 
sa sequer sejam prometidas, 

O que é freqUente, é a negação da pr~tica de tais violaçi'lcs, sistematica
mente levada a efeito sempre que os fatos pertinentes sno trazidos a p!lblico. 

Toda viu, cm face da veiculaçll.o, pela imprensa c através das tribunas do 
Congresso Nacional, de fatos concretos seguidos dos nomes das vítimas c de 
seus colegas, as autoridades, que antes sempre contestavam a veracidade de 
acusações dessa ordem, cntrarom a calar .. se. 

Ao aparecimento desse sintoma tào significativo; da desenvoltura da 
imprensn u exibir fatos consumados com relação dos autores c dos métodos 
condcnllvcis desenvolvidos com raro sadismo: c de sc;,ntença contra n Uniào, 
entendemos nno ser passivei que continuemos omissos relativamente a uma 
CPI que possa investigar o que de verdade existe nas torturas publicadas, a 
fim de que possamos upurur u culpubilidadc ou nào dos apontados e, no fi. 
nnl, elaborarmos leis capuzes de evitar que tais fatos se reproduzam. 

Como são dcscritus, com minudimcia arrepiante, as m6quinus de arrnn· 
c:~ r conlissno de pessons que nada têm de que ser acusadas; quando brglto do 
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próprio Governo reconhece c aceita provas dessas violências; quando a 
Uniilo comparece em juízo como ré c cm tal condição é condenadn; quando 
o Juiz Federal Múrcia José de Moracs julga procedente a açào interposta 
pela viúva e lilhos de Vladimir Herzog c condena a ré u indenizar os Autores 
pc:los dunas morais c materiais decorrentes da morte dcsse jornalistn, i: que a 
cvidCncin passou :1 pompear, tendo o Brasil chegado a t:lis extremos, catai-> 
culminúndas, que não nos i: m>tis licito esperar por proviJi:n~.::ia~ s:mc.JJGr;:·. 
de outro~; Poderes, pob já sabemos que de lá das espontaneamente j:un:::) , ·j. 
f~J. 

:\revista ,'.•fr!, de 2J de fevereirO de !<)7l), cm C~;(e/lS:tS fl(IVe rúr,ir,:\~, e•,
tampJ f:ttos rcvdudon:s d~ torturas crudelh~ima!>, cor:1 "clich~ .. " SUJ::l':;tivu~. 
fotos de autoridades e os nomes dos mortos. E de estarrecer tudo que e!:\ 
cont<t. O Brasil c o mundo, mais uma vez, pelas páginas dessa corajosn publi
cação semanal, ncaram sabendo, por exemplo, do surgimento de grupos 
como os "Voluntários da Pátria", no Nordeste ou "'0 Braço Clandestino ela 
Repressão", cm São Paulo, e da coincidente proliferação, ll mesma época, 
dos casos de desaparecimento de adVersários do regime detidos pelos órgãos 
de segurança, assim como de casos concretos de torturas praticadas contra 
presos políticos no próprio interior dos prcsfdios, além da identidade de mui
tos torturadores. 

O Diário do Congmso Nacional, Scçlio II, de 4-12-78, da pâgina 6506 à 
6524, publica vigoroso discurso do Senador Paulo Brossard, acompanhado 
de todo o processo c da sentença do caso Herzog, na íntegra, na Ação Dccln
ratória contra a Uni~o Federal para o fim de verem os Autores - a viúva 
desvalida e seus desafortunados filhos- declarada a responsabilidade da ré, 
como o foi, convincentemente, "pela prisão arbitrãria, torturas c morte do 
marido da primeira suplicante c pai dos menores, Vladimir Herzog". 

Como calar c permanecermos inertes, frente à chocante exposição de 
tais fatos? 

Não urge uma legislação que consiga prevenir delitos dessa monta, que 
tão deprimida dt:ixam a consciência nacionul? 

Como nos parece que ocorre uma compreensão unânime relativa !l nc~ 
.:essÍdldC Urgente de agilizarmos providênci.:IS en~rgic~IS par:l rúr fim <.1 <!.>~ii'., 

crucld.:~dcs, começamos pela ora proposta cri~H;ào de uma Cor.tiss5o Parl.t· 
mcntar Mista de Inquí:rito, que terá a seu cargo a investigação de tJis denú.n· 
cias c, pois, ver se procedem ou não. 

O primeiro passo nest~: sentido deve, sct;undo no:,; par~!:-=, :.c:r daU-:> p.::u 
Congresso Nacional, inclusive Ct.JnlO forma d~: rctomaUól í.h: sua dignidaJc.: c 
potestade. 

Sala das Sessões, 28 de junho d: I 979. - Orestes Quircia. 

LEG/SLAÇÀO CITADA 

RESOLUÇi\0 N• 93, DE 1970 

Dá nova redaçio ao Realmento Interno do Senado Federal. 

Art. I 70. A criaçilo de Comissão de lnqu!rito poderâ ser feita: 
a) por Resolução de 1/3 (um terço) dos membros do Senado, com fun· 

damento no art. 37 da Constituição; 
b) por projeto de resolução de iniciativa de qualquer Senador ou Co

missão. 
§ 1• Na hipbtese da alfnea a, o ato, entregue à Mesa com o n~mcro su· 

ficientc de assinaturas, serâ considerado definitivo, sendo lido perante o Pie· 
nârio c produzindo os seus efeitos 11 partir da publicação, independentemen
te de outra formalidade. 

§ 2• Nos casos da alinca b, a proposição terâ o tratamento dos demais 
projetas de resolução. 

§ J9 No ato ou no projeto de criaç3o, devem ser indicados, com preci
são, o número dos membros da Comissão, o prazo de duração c o fato ou fu· 
tos n. apurar. 

(if Comissão de Constituição • Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- O projeto lido serâ publicado 
c remetido à comissão competente, 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mal'iz)- Atrav!s da Mensagem n• 105, 
de 1979, o Senhor Presidente da Rcp~blica submete à deliberação do Senado 
u escolha do Doutor Willium Andrade Pntterson para exercer o cargo de Mi· 
nistro do Tribunal Fcdcrnl de Recursos, na vagn, destinada a advogados, de· 
corrente da aposentadoriu do Ministro Paulo Luitano Tlivoru. 

Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordi· 
nflriu a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) - Concedo a palavra uo nobro 
Sr. Senador Almir Pinto para uma breve comunicaç~o. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Para uma comunicação. Sem 
revi~;:1o do orador.) - Sr. Prc:r.ide:ntc c Srs. Sc:nadort's: 

Sr. Presidente, n~rndeço a V. f.'(' e serei hrr ..... c. 
Solicitei a pnlavra p:~ra corr.unicar a esta Casa gut:, na mnnh~ dt• hoje, :1 

b;.m.;,;J:o ~'cd.:1 .. : .:.:;1í..:n~>c .::ootcv~ prc.oit'!itl~ nu Minbt2ríu Jc r~ii11.1~ r..: En~.:1gi.1 

lfUJI!Jo, em comp<~nl11a de S. L.l o Sr. Governador do Estado, Virgí!iu T.:.
vora, c prcitidido aquele encontro por S. Exr o Sr. Minislfo da!$ Minai» c 
Energia, César Cais de Oliveira Filho, foi assinado um convénio entre a NU
CLEBRÁS c a PETROFERTIL, estipulado cm 8 milhões de cruzeiros, para 
a implantação da rodovia que vai ligar a mina de urânio, no Ceará, à rede 
municipal, para n sua instalação c para os estudos do minério. 

É uma comunicação que faço a esta Casa, muito auspiciosa para o Cea
rá, porque, para essa mina de urânio, no sítio de ltataia, no CearA, estào 
mais ou menos previstas 122 mil c 700 toneladas. Por conseguinte, é o Ceará, 
talvez, cm potencial de urânio, o maior Estado do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra à nobre 
Senadora Eunice Michiles, por cessão do nobre Senador Lourival Baptista. 

A SR• EUNICE MICHILES (ARENA- AM. Le o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por caminhos diversos dos que poderia imaginar, trouxe-me a Provi .. 
dência a esta Casa, ao convívio de V. Ex•s, as mais altas expressões políticas 
do Pafs. 

Mulher simples, misto de dona-de-casa c política, estou hoje diante de 
V. Ex•s com a natural inibiç:lo daqueles que reconhecem suas limitações, 

N?to me proponho trazer, a não ser eventualmente, assuntos políticos 
pnrn o dehrtt'! de~t~ plen~rio, pai~ nada teria n ncrescentnr :10 que ilu~tn:o;ju
ristas e renomados polfticos com assento ne~t::J. C9.lia têm proporcionado e 
proposto ao exame deste Senado. 

Minha 3tuaç~o se f<~rfl preponderantemente em defesa dn Amazônia c 
cm f:J\Ior da mu/ht'r, procur3ndo trazer,~ an~li!>e dos problemas br:J.silciros, 
a 6tic:1 feminina, tentando aproveitar sua experiência milenar de rnàc c dona~ 
dc~casa que, hoje, consciente do potencial que representa, procura um es
paço maior de participação, deseja ser ouvida e contribuir na solução dos 
problemas de nosso Pafs. 

Lutei o quanto pude no Amazonas contra a indicaç3o de meu nome 
como postulante a uma cadeira no Senado. A insistência de meus campa· 
nheiros c do hoje Governador José Lindoso venceu-me. Durante 120 dias, 
lancei-me de corpo c alma cm campanha para mim mcmorllvel, na qual os ó
bices e as dificuldades foram um estfmulo maior à luta e os resultados- sur· 
presa para muitos que julgavam nD.o passar de aventura romântica uma mu
lher pretender uma cadeira no Senado- dcram·mc a certeza do dever cum
prido c a visão de que nós mulheres poderemos ter um lugar no sol. 

Abro aqui, Sr. Presidente, um parêntese para expressar meu sentimento 
pela morte prematura e abrupta de um homem que soube Jutar;que tendo fi. 
xado um alvo na vida, o perseguiu com todo vigor, com entusiltsmo varonil. 

Presto aqui minha homenagem a este companheiro, Jo3o Basco Ramos 
de Lima. 

O Amazonas por muito tempo sentirll sua falta, sua ausência c o exalta· 
rã como um homem que lutou, viveu c morreu pela sua terra. 

O trâgico acontecimento que me lançou no v6nice de eventos que me 
trouxeram a esta cgr~gia Casa ensinou-me a lic;lo da humildade c da transi· 
toriedade da vida, 

"Não somos donos de nossos caminhos porque h6 atrAs deles u'a mào 
que nos conduz: a mDo do Todo .. Poderoso." 

Foi com este sentimento de humildade que recebi nestas primelrns se
manas de convivia com V. Ex•s manifestaçbcs de carinho c de apreço, não s6 
dos representantes do Congresso Nacional, como tamb!:m de suas esposas, 
dos funcionl\rios desta Cnsu c da Imprenso. A todos, posso apenal dizer: 
muito obrigado, ' 

De todos os recantos do llrusil, tenho recebido outras manifestações de 
estimulo, carinho c r.ntusiasmo por esta conquista que não !: minha c sim da 
mulher brnsilciru. 

Dcsc:jo agradecer llti norr.s que me foram enviadas c, de modo purticu
lar, us do Senador Pnulo Bro~snrd, em nome do Movimento Dcmocrlitico 
Brasileiro. 
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Quero ugradccer também o discurso poético do Senador Dirceu Cardo· 
so, que muito me sensibilizou mas como Aquele que dons concede não me 
concedeu o da poesia, limito-me a dizer mais umu vez: muito obrigada. 

Por tudo isto, uo contrário de Saint-ExúpCry que, pouco untes de mor
rer, escreveu "odeio a minha época", quero aqui exclamar: uma u minha é· 
paca, que abre as partas à participaçllo da mulher; ontem nu Academia de 
Letras, hoje no Senado da República, amanha, por certo, nos Superiores Tri· 
bunuis do Pa!s, 

A consciência de estar representando nesta Casa os anseios de milhões 
de mulheres brasileiras esmaga-me. No entanto, leva-me a pensar cm Ester, 
mulher do povo judeu elevada hã cinco mil anos atrãs à condição de rainha 
do Império Persa c a quem disse Mardoqucu, seu pai adotivo: "Quem sabe 
se para um tempo como este foste feita rainha?" E como eco, tenho ouvido a 
mulher brasileira perguntar: "'Quem sabe, Eunice, se para um tempo como 
este foste feita Senadora?" Quem sabe? Aos céus, invoco a graça de ser digna 
de tal momento c de corresponder à expectativa de ftlinhas compatriotas, 
trazendo para o Senado uma atuação proficua c fecunda. 

Nasci cm São Paulo- locomotiva do Pa!s - um pa!s dentro do Pa!s, 
orgulho de todos nós. Trouxe de Já o desejo de crescer, de ser, de realizar. 

Vivi na Bahia, c a Bahia ensinou-me a preservar o que é nosso, nossa 
cultura, nossas raizes: cnsinou·mc a ser tolerante, a amar o sol da Barra, a 
mar de Caími, a areia de ltapoã, 11 amar o Brasil! 

Mas foi especialmente o Amazonas que amei! Amor à primeira vista, 
amor definitivo, As necessidades de seu povo, a pobreza de sua gente, o 
abandono de suas crianças, fizeram-me amà-lo com dcdicatão total. 

Os grandes desafios do Amazonas são estímulos permanentes ao meu 
amor por aquela terra c aquela gente. 

Hoje nesta Tribuna quero estabelecer as linhas mestras de minha 
atuação parlamentar. 

O Amazonas serà a principal de minhas preocupações. Juro solenemen
te defendê· lo dos que o querem somente para satisfazer desejos de lucro fácil. 

Preservar as riquezas da Amazônia não significa guardá-las avaramen
te, mas criar condições para que se multipliquem. 

Lembro-me aqui do discurso do Presidente Médici, proferido cm Ma· 
naus cm 8 de outubro de 1970, quando do lançamento do Programa de lote· 
gração Nacional: .. Quero ser aqui. mais do que nunca, realista c verdadeiro, 
para nllo ser sequer fantasista ou prometedor na terra que tudo sempre per· 
mitiu à imaginação" c ainda mais: "aquilo que nilo se pode fazer devido à cs· 
casscz de capital, pode ser feito com um programa integrado de colonização 
c'dcscnvolvimcnto, com um mlnimo de recursos económicos, capaz de gerar 
rapidamente a riqueza, para completar, sem innaçilo, o esforço necessário à 
solução dos dois problemas: o do homem sem tcnas no Nordeste c o das ter· 
ras sem homem na Amazônia". 

Infelizmente, as palavras finais do Presidente Médici não se concretiza· 
ram: o homem do Nordeste continua sem tcrr11 c a terra da Amazónia conti· 
nua sem homem, a inflação quase sem controle. 

O Amazonas não pode continuar a importar os alimentos que consome, 
não pode por m11is tempo ser usado como exemplo de atraso, pobreza e inca
pacidade, como hã poucos dias disse o Sr. SecretArio de Finanças do Estado 
do Rio de Janeiro cm cntrcivsta à Imprensa. (4-6-79), como se fôramos a 
"Biafra Brasileira". 

N?to tenho medo, Srs. Senadores, de capitais estrangeiros que, para o 
Amazonas, tragam, com o capital, tccnolo.sia, desde que os lucros gerados 
sejam para o bem do Brasil. Mas enfrentarei com coragem o capital nacional 
ou estrangeiro que, explorando de forma prcdat6ria nossas riquezas, só pcn· 
se cm saciar sua ganância de lucros fáceis c imcdi11tos. 

Dcsmatar não me assusta, qu11ndo acompanhado da exploração racio· 
na I da madeira, quando acompanhado de culturas adequadas ao solo c tec
nologia que o preserve e mantenha o cqUiUbrio do eco-sistema do Amazo· 
nas. 

Pura isso precisamos exigir que os lucros de empreendimentos no Ama· 
zonas sejam 111i rcaplicudott cm novos empreendimentos, em pesquisas h pro· 
curn de novos métodos, de nova tecnologia, n11 criação de novos e melhor re
munerados empregos. 

Procurarei, nos Estados mais ricos do meu Pais, cmprcsàrios bem suce· 
didos que possam investir no Amazonas, dar-lhe sua coragem, sua cxperiên· 
ciu c suu fé no futuro do Pu!s. 

Mas me oporei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, u que fnçam do Amuzo
nus, com os incentivos que o Pais tilo generosamente concede, um conduto 
pum que sejam drenadas, expoliudus c exauridas nos/ias riquezas. 

Apoiarei investimentos no/i sctorcs que representem a vocuçllo de meu 
Estudo. Nàa importa que venha a ser um Estudo essencialmente agrico\u, a 
nossa grande vocação. Seremos então o grande celeiro do Brusil. 

A borracha não poderá continuar sendo o fantasma da agricultura e o 
seringueira o "bode expiatório" de nossa imprevidência. A crise do petróleo, 
os preços da borrncha cada vez mais altos no mercado mundial, a nossa de
pendência de um mercado produtor que pode reproduzir a crise criada pela 
OPEP, fazem da hevea um problema de segurança nacional. Precisamos bus
car e atingir nossa independência. 

Lutarei pelo desenvolvimento da cultura do gu11ranã, famosa pau/inea 
cuppana. cujas virtudes medicinuis c alto teor de elementos nutritivos o tor
nam importante alimento de poupança, já decantado desde o século passado 
nos países da Europa. 

A Doutora Aslan, famosa geriatra, diz que o guaraná do Amazonas 
asscmclha·sc cm elementos preservadores da juventude a seu famoso Geron
vital. 

Desejo pois, Sr. Presidente, lutar por este produto genuinamente brasj .. 
loiro, que pode vir a ser para a economia do Amazonas, o que foi e ainda é o 
café para o Estado de Silo Paulo - fonte de divisas para o Pa!s. 

Pretendo oportunamente propor ao Executivo a criação do Instituto 
Nacional do Guaranã, como órgão rcsponsãvcl pela poUtica deste produta. 

Dias atrás, o Estado do Amazonas, através de cada segmento da socie
dade, colocou-se de pé cm defesa da construção de sua hidrcl~trica de Balbi· 
na, ameaçada por recomendação de técnicos da ELETROBRAS ao Ministro 
Ccsar Cais, no sentido de sua dcsativação c substituição por pequenas usinas 
tcrmelétricas junto às fontes de consumo. 

Elaborava meu discurso juntando·mc às forças vivas de meu Estado, 
associando~mc ao Governador José Lindoso, aos deputados, vereadores, 
classes empresariais e ao povo, quando para nosso desafogo o Sr. Ministro 
das Minas c Energia reconsiderou a questão, reconhecendo que o projeta de 
Ba\bina é a solução racional e económica para o nosso Estado. 

Não nos convenceu, Sr. Presidente, projeto que deveria ainda ser objcto 
de estudo, atrasando a solução do problema energético do Amazonas, im
pondo com certeza racionameato de energia clétrica, cujas necessidades se 
farão mais imperiosas a partir de 1984. 

A matéria proposta pelos técnicos da ELETROBRÃS demandaria c 
exigiria: 

o) completa remodelação da ferrovia de Santa Catarina, que liga a 
mina ac. porto de lmbituba; 

b) remodelação do porto de lmbituba, com aquisição de equipamentos 
adequados para carga e descarga, além de estrutura para cstocagem: 

c) construção de granclciros para transporte de carvão de lmbituba a 
Manaus (6.750 km), cujo transporte consumiria 15% do combust!vcl trans· 
portado; 

d) aquisição de balsas d" 200, 100 c 50 toneladas, para transpórtc entre 
Manaus-Porto Velho-Rio Branco-Boa Vista. Além·d!sso, cm grandes 
trechos dos rios a navegabilidade cessa durante alguns meses do ano: 

e) implantação de instalações portuârias em Manaus capuzes de permi· 
tir embarque, desembarque c reembarque do carvão, cm balsas de pequeno 
calado que fariam viagens de até 22 dias. 

Por outro lado, Sr. Presidente: 
- o carvão de Santa Catarina não é de boa qualidade, deixando um 

teor de cinza de 40%; 
- na região chove durante 6 meses do ano, o que implicaria cm seca· 

sem prévia; 
- jA foram gastos na construção de Balbina ~czcnovc milhões de dóla-

rcs; 
-parece ser ponto pacifico que o aproveitamento dos carvões metalúr

gicos brasileiros, pelos altos custos do manuseio, impõe a construção dessas 
termclétricas à boca dn mina. Sabe-se, inclusive, que se cogitou de transpor
tar carvão cm barcaças oceânicas de Imbituba até às cidades de Snntos e Vi
tória, mas o elevado custo encontrado indicou outra opção. 

Seria o caso de perguntar por que nilo se aproveita o carvão na própria 
região, como por exemplo, cm Salto Segredo, cm substituição ao 6lco com· 
bustfvel nas indClstrias de grande porte, como fábricas de cimento, refinarias 
c fâbricas de cclulosc1 

Ora, afirmar que um projeto destes é mais aconselhàvel c cconõmico do 
que o dn hidrclétrica de Balbina é, no mfnimo, descartes, por subestimar 
nossa inteligência. 

Quero, pois, Sr, Presidente c Srs. Senadores, congratular-me com o Mi· 
nistro Ccsar Culs, com o Senhor Muudcio Shulman, Presidente da ELE· 
TROBRÀS, trazendo o agrndecimento do povo amllZoncnse, nn certeza de 
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que o Sr. Ministro, com eficiência, zelo c patriotismo injctnr{l os recursos nc· 
ccssários à maior ativ3çào dus hidrclétricas de Balbinu c Samuel, de ucordo 
com a palavra do Presidente João Baptista Figueiredo, mais de uma vez em· 
penhada àquele povo que confia cm seu Presidente. 

A segunda tinha mestra de minha atuução nesta Casa consiste na dcrcsa 
da mulher, de seus interesses c aspirações. 

Hoje, como primeira Senadora, sinto 11 grande responsabilidade de bem 
representar a mulher, de Norte a Sul de meu Pars. Sinto os olhares de mi· 
lhõcs de mulheres nu expectativa de que cu lhe.s saiba interpretar as reivindi· 
cuções. 

Somos rruto de uma cultura patriarcal e machista, onde a mulher vivia 
sempre à sombra e rendia obediência a um homem - o pai, o marido e, nu 
falta deste, o filho mais velho. 

O Código Civil de 1916 nos colocava ao nlvcl do lndio, da criança c do 
dóbil mental. 

Em 1979 ainda temos muito a melhorar, mas a corrida às Universida· 
dcs, onde nestes últimos dez anos o número de mulheres quintuplicou, cn· 
quanto o de homens apenas dobrou, bem demonstra a pressa que tem a mu
lher de equiparar-se intelectualmente ao homem. 

Hoje, representamos ponderável rorça de trabalho do País. 
Tenho o maior respeito pela mulher trabalhadora, por aquela que de sol 

a sol, ombro a ombro, luta ao lado do homem c que ainda acumula as ati vi· 
dadcs do lar c a educação dos filhos. 

O Pais não pode mais prescindir da força de trabalho reminino. Entre· 
tanto, ati: agora nlío criou as condições, a estrutura necessária para que a 
mulher possa conciliar o trabalho com a runcão de mãe c dona-de-casa. 

Não reivindicamos nada especialmente para nós, porém não há como 
negar que somos as perpetuadoras da espécie c esta não é uma tarefa só nos· 
sa. o Estado tem muito a ver com isto. 

Faz-se necessário que o Governo adote providências para que o Pais te· 
nha creches c escolas maternais, no sentido de atender às necessidades da 
mulher trabalhadora, dando-lhe a tranqUilidade de ter um filho cm scgu· 
rança e bem alimentado, enquanto trabalha construindo a grandeza do Bra· 
si!. 

Gostaria, Sr. Presidente, que esta medida começasse pelo Senado, onde 
existem inúmeras funcionárias trabalhando, e que rossem reitos planos para 
dotar o Congresso de uma creche que sirva de modelo para o resto do País. 

Lutarei para que a mulher não seja barrada nas magistraturas como nos 
cusos de Pernambuco c Espírito Santo, c para que alcance os mais altos esca· 
Iões c os Superiores Tribunais do País. 

Um dos primeiros direitos da mulher, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é 
o de ter a maternidade responsável, isto é, planejar sua família, ter quantos 
filhos ache que pode c deve. Todavia, como diz o Ministro Mário Simonsen 
(Brasil 2002), este é um dos problemas que mais resiste ao debate racional. 

Não í: necessário ser médico para compreender que os riscos da mater
nidade são muito maiores acima do quinto filho. 

Dentro de 25 anos teremos nossa população dobrnda; é como se o País, 
cm sua marcha pelo desenvolvimento, estivesse a correr ao contrário numa 
esteira rolante: caminhamos, corremos, nos exaurimos, porém, pouco pro· 
gredimos. 

Criamos novos empregos, insuficientes para dar trabnlho, dar de comer 
aos que atingem a idade do trabalho. Por isso, os menos habilitados 
contentam-se com o subemprego, não vivem saciados nem morrem de fome. 
Um terço dos brasileiros vão para a cama tendo ingerido menos de 50% de 
suas necessidades básicas. 

Inventamos planos de alfabetização, criamos escolas e o número de 
analrabetos parece não diminuir; para mais alfabetizar pagamos às proresso· 
ra salários de peões, e ainda assim, afirma o Sr. Secretário da Educação do 
Rio de Janeiro que aquela cidade terá que consumir 50% de sua receita com 
os salários dC' proressores. 

O abismo se alarga porque não tivemos, até o momento, a coragem de 
objetiva e claramente, sem tergiversações, pôr à disposição du mulher brasi· 
!eira, especialmente u de baixa renda, conhecimentos c recursos que lhe per· 
mitam n maternidade consciente e responsável, 

Como o avestruz, ignoramos que um milhão c quinhentos mil aborto!. 
i legais silo praticados por uno e que milhares de mulheres morrem cm conse
qUência do uborto mal praticado, porque nilo puderam ou nno soube rum ru. 
ler a opçil.o que mais lhes convinha. 

Tentamos esquecer milhões de crianças que pcrnmbulum pelas ruas des· 
te Pais, pedintes hoje, pivetes umanhl'l, criminosos depois. 

Revoltu·me a hipocrisia dos que, praticando o controle du nutalidude, o 
negam nos outros. E quando a mulher, corajosa, humana, altrufstn, decide: 

;1ssumir e ter um filho, solteira, tem que enrrentnr uma socicdnde hostil, im· 
prcgnudu de ratsu moral. 

A uma sociedade como esta, há dois mil anos atrlls, disse o Mestrc: .. A· 
que\c que ror sem pecado que atire a primeira pedra" c à mulher: "cu tum· 
bém nào te condeno". 

Temos o direito, Sr. Presidente c nobres Senadores, de sermos mães, 
com todas as alegrias c responsabilidades da maternidade e não apenas ma· 
trizes ou reprodutoras. 

Desejo lutar pelo consumidor brasileiro (a mulher é grande consumido· 
ra). 

Em uma geração vimos nosso Pais dar um salto gigantesco no ruturo. 
Orgulhamo-nos da pujança de nossa indústria, jll procurando mercado 

rara do País. Nossos supermercados e .shopping ctnttrs não ficam muito a 
dever aos de outros centros desenvolvidos; mas, na corrida do progresso, te· 
mos esquecido o consumidor brasileiro - o que exportamos é bom, o que 
fica é de qualidade inrerior c de preço maior. 

O consumidor não sabe para quem apelar, quando o que comprou de 
boa ré não lhe atende às expectativas ou ao preço pago. 

Apoiarei e apresentarei proposições ll Casa que protejam o consumidor 
brasileiro. 

Não podemos, por exemplo, aceitar u insegurança de nossos automó· 
veis, verdadeiros ataúdes sobre rodas: nllo podemos aceitar a desculpa de 
que a rcrrugem que corrói nossos veiculas~ resultado da péssima têmpera 
que produzimos, pois a indústria sabe como proteger o aço. 

Os elctrodomésticos, verdadeiro pesadelo do consumidor, que só conhe· 
cc o direito de pagar, tudo isto deve ser objeto de legislação que responsnbili· 
ze o industrial c respeite o consumidor. 

Não aceitamos a desculpa gasta de que melhor qualidade aumentaria o 
preço, pois jã pagamos os mais altos preços do mundo. 

A falta de uma legislação que responsabilize o produtor, cstú tornando 
o industrial indiferente aos clamores do povo, c a isto queremos dizer: BAS· 
TA! 

A dona·de·casn ao adquirir um produto, deve ter confiança de que o 
conteúdo corresponde ao declarado cm quantidade c qualidade; ao colocar 
cm suas compras de supermercado um pacote de cebola, precisa estar certa 
de que ele tem o peso mencionado c que metade do produto não cstã podre. 

Os preços devem ser justos, sem a intermediação exploradora, que prc
rere lançar o produto aos porcos cm vez de reduzir o preço; lançar leite nos 
rios para manter o preço. Esta intermediação precisa ser contida e se possível 
eliminada. 

Por outro lado, precisamos desenvolver a consciência do consumidor; 
ele precisa saber que deve reclamar e que serã ouvido. 

Se for preciso, vamos aprender até a não comprar, se o produto estiver 
acima de seu justo valor; se hã cxploraçi\o na carne ou na manteiga, que fi. 
quem, que apodreçam, até que se aprenda a respeitar o consumidor. 

Lutarei, associnndo·mc àqueles quejà apresentaram matéria a respeito, 
para que se faça justiça à mulher, conccdcndo·lhc aposentadoria proporcio· 
na I aos 25 anos de serviço. Tenho recebida de vArias cidades do Brasil apelos 
nesse sentido, que indicam ser esta uma das maiores aspirações da mulher, 
no momento. 

Desejo tambóm lutar por melhores habitações. Foi instituído no Brasil 
o Banco Nacional du Habitação- BNH, com um fluxo constante e crcscen· 
te de recursos. Esperava-se que viesse a acabar o dt.flcit de habitação, porém, 
este cresce e as ravelas cspoucam cm todos os cantos. 

O trabalhador n~o suporta pagar prestações corrigidas, cada vez mais 
onerosas: ele abandona a casa ou as prestações c passa n ser um intruso, vi· 
vendo sob o uspectro do despejo que pode chegar u qualquer momento. 

Sabemos que cm pnrtc,u situaçào é rruto de uma conjuntura de influçl'to 
galopante que desutunlizu rapidamente os custos programados; mas é neces· 
sário que o BNH encontre a rórmula segundou qual o trnbulhador possa pa· 
gar o que adquiriu c encontre n metodologia capaz de produzir cnsas dura· 
dourus c conrortáveis dentro das possibilidades do homem trubnlhudor, sem 
o que terá rrucussudo nas razões que motivaram suu criuçüo. ' 

Desejo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estar atenta pura, de minha Tri· 
bunu aceitar e derendcr as minorias raciais, sejam negros, amarelos ou 
índios, dando-lhes ns mesmas oportunidades de nascer, viver, crescer c tru· 
bulhar; c.lcrender as minorius rcligiosus, pura que tenham liberdndc de buscar 
o seu Deus como O entenderem e O adorarem como O vêem, pura que sun fé 
~cj·.1 livre c livre c rcspcitudn suu consciência. 
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PreL·is;1mos aind;1 levantar a cortina da pobreza. Em um de seus livro.~ 
assim se expressou Mahub Ulhaq: 

"Uma cortina de pobreza desceu sobre a face da tcm1 c 
dividiu-a tanto no plano mau:rial como no nlosófico cm duas hu· 
manidades desiguais: uma delas caracterizada por uma riqueza dcs· 
concc:rtante c outra marcuda por uma pobreza desesperadora. 

"E m;lis adiante: 

"A luta tem por lim levantar esta cortina de pobreza o que, 
por certo, constitui o desalio mais colossal de todos os tempos." 

Nào há dúvida de que temos orgulho do homem corajoso que, por seus 
esforços, pode multiplicar suas riquezas. 

Admiramos o empresário arrojado c empreendedor que cria empregos, 
abre novos caminhos, desenvolve tecnologia pura que este País se torne mais 
rico. 

Mas não podemos aceitar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se colo· 
que impunemente por mais tempo lenha sob o caldeirão social; não podemos 
aceitar que a riqueza, fruto do trabalho c esforço de muitos, se concentre na 
mão (ou no bolso) de uns poucos. 

Nào podemos aceitar que o produto do trabalho de todos, mesmo a 
título de saneamento de linancas, seja despendido para encobrir a incúria ou 
a g01núnciu de maus empresários. 

Sr. Presidente, quando ao; circunstâncias da vida levaram-me a ingressar 
na política, sofri acusações injustas, punições até, que quase me fizeram vol
tar ao recesso de meu lar. 

No entanto, do caboclo amazonense rude e simples, porém cheio de sa
bedoria que só o sofrimento dá, tive o est(mulo para continuar, para cnfrcn· 
tar as injustiças c as incompreensões, que confesso, não foram muitas. 

Peco permissão para relatar aqui um episódio na palavra do jornalista 
Epaminondas Barahuna: 

.. Havia no seringal um tipa exótico; não tinha família e era 
corrente que sabia rezar oração forte. Curava mordida de cobra. Era 
mateiro remador. Não temia nada c enfrentava as problemas como 
eles se apresentavam c a seu modo. Certa feita, viajando no rio que 
levava ao interior, chegou a um local, onde havia uma árvore cuida 
dentro d'água, que bastante estreito, ficou quase obstruido. Aquela 
curva do rio notabilizava-se para os canoeiros e viajantes, por ha· 
ver nos galhos daquela árvore, uma casa de marimbondos (cubas, 
no Amazonas), cujo aguilhão produzia forte rcação de dor e febre. 
Eram perigosos. Com freqUência, alguns dos que por ali passavam, 
eram picados ou forcados a se atirarem n'águu se seus cuidados não 
impedissem que a canoa tocasse na Arvore c agitasse o galho onde 
estavam empoleiradas as perigosas vespas. 

Aconteceu que o seringueiro, ao conduzir cuidadosamente a 
canoa cm que viajava, lamentavelmente topou com a embarcação 
na árvore e foi nlcnncado pelos ferozes agressores. Foi picado c so
freu a dar atroz, seguida de febre pelo resto do dia. Resignou-se 
aparentemente, limitando-se à única reacào de uma umcaca feito nu 
presença de seus companheiros. Virando-se para os marimbondos 
disse: "Vocês me pagam". 

Decorridos alguns dias, no regresso, ao invés de p~ssar o mais 
afastado possível, para surpresa de todos, o nosso homem solicitou 
que u canoa parasse, pois desejava cumprir a promessa feita aos 
traiçoeiros inimigos. A viagem foi interrompida e teve inicio o espe
táculo de comgcm e primitivismo que a todos empolgou: o rema
dor saltou cuidadosamente sabre o tronco da árvore abatida, tirou 
a camisa e semi-nu, como a mostrar o desprezo completo que tinhu 
pelo adversária, iniciou a murcha nu dircçào da casn dos marim
bandos: caminhando sem titubear até lá, esmagou-a com as mil os. 
As vespas que nilo voaram morreram esmagadas pelas mãos deste 
herói, que acabou com o terror que havia à volta do rio." 

Os marimbondas eram terríveis, mas nilo o bastante pum intimidar o 
caboclo forjado na hostilidude da nuturezu bravia. 

Assim o liz, Senhor Presidente: 
Os marimbondos que continuam vivos não silo o suficiente pun1 me inti

midur! 
Já me ulonguei muito e abusei du tolerünciu dos que me ouvi rum. Ao ter

lllinur, gostaria de vu\cr.~ne das puluvms de Curlas Luccrdu, um homem pu
nic.Jo por seus erros, nuts cu jus virtudes nào se pode c.Jeixur de fL'COn hecer. 
Disse ele: "F:do da neeessidude que tem nosso País de cxi~ir corn~cm de seus 

polith:os c homens públicos. A coragem de desprc:zur a popularidade passa
geira par:~ conquiswr o respeito dos contc:mparáncos, pela lirmeza c pela se· 
gumnca com que venha orientur seus concidadãos." 

Desta maneira, Sr. Presidente e Srs. Senadores, par todas as formas c 
por todos os meias, em todo o tempo e a qualquer prece, defenderei: 

meu Estado, o Amazonas; 
os dirc:itos da mulher, minha compatrícia; 
a liberdade de expressão; 
a liberdade de crença religiosa; 
a liberdade de sobrevivência; 
a liberdade de não ter medo, 

Muito obrigada. (Muito bem! Palmas. A oradora é cumprimentada.) 

O SR. PRESIDENTE (Di nane Mariz)- Com a palavra o nobre Sena· 
dor Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Li: o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Governo decretou prioridade absoluta ao problema da innaçào, fcnõ· 
mcno que volta a recrudescer com a clcvacão do índice previsto para o mês 
de julho, já próximo outra vez do pcrigosíssimo nível de 4%. 

Entretanto, sua política reccssionista de ataque a esse mal terrível tem 
também outra finalidade, que é a de tentar, por esse caminho errado, por 
esse caminho perigoso, por esse caminho perverso e doloroso, obviar um ou· 
tro problema não menos grave- a meu ver até mais grave, embora essa gra: 
vidade venha sendo minimizada c de certa forma escondida da opinião 
pública- que é o problema do balanço de pagamentos c do nosso endivida
mento externo. 

Nossa dívida externa, que nos últimos três anos cresceu quase três vc:zcs 
mais do que as nossas exportações, apesar dos subsídios elevados que impli
cam cm pesado sacrilicio do povo em favor de outras nações. Nossa dívida 
externa atingiu na verdade a US\ 43,5 bilhões no fim do ano passado e nii.o a 
USi 41,8 bilhões, como a Mensagem Presidencial de março informava ao 
Congresso Nacional. 

Em razão desse crescimento incontrolado, c da elevação das taxas dcju· 
rosno mercado financeiro internacional, o valor liquido dos juros a pagar 
(descontados os resultadas das aplicações das nossas reservas) chegará este 
ano bem perto dos US\ 4 bilhões, resultando um deficit na conta de serviços 
do nosso balance de pagamentos que ultrapassará a cifra nunca atingida de 
US~ 6 bilhões, chegando talvez a USl 6,5 bilhões. 

Somando-se a esse resultado negativo o deficit da balança comercial que 
deverá se aproximar ou mesmo superar os US.I 2 bilhões, pode-se estimar 
um deficit das transações corrente com o exterior no mínimo dC USS 8 bi
lhões. A dívida externa bruta situar·sc-á entre USl48 c USl 50 bilhões, de· 
pendendo da decisão de queimar uma parcela maior ou menor das nossas re· 
servas cambiais. E a rcl01çào entre a dívida líquida c as exportações ultrapas
Silrá o nível de 2,8, evidenciando uma altíssima vulnerabilidade da economia 
nacional face aos seus compromissos externos. 

Até quando o País vai suportar esses deficits sucessivos, esse compro me· 
timento crescente? Até que ponto esses senhores que tomaram o poder vão 
insistir nu política de aprofundamento da nossa situação de dependência e de 
solapamento du soberania do Brasil? Sei que de nada vale fazer essas inda· 
gacões à bancada da ARENA no Senado ou na Congresso. Sei perfeitamen· 
te que os nossos nobres colegas do Partido Governamental pouco sabem do 
que se passa no centro do poder, nada inOuencinm, de nada participam: são 
apenas participados n respeito das decisões tomadas. Mas o fato é que :t 
Nação tem que ser alertada, c o dever da Oposição é mostrar u gravidade do 
lJUildro, é chamar os governistas à responsabilidade, é protestar com vigor 
contra os absurdos que vno sendo praticados. 

A grande esperança dos defensores do modelo cntrcguista- que o capi· 
tal estrangeiro anuísse abundantemente sob a forma de investimentos diretos 
ao nível de USS 4 ou USS 5 bilhões por ano - rrustrou·sc completamente. 
Os investimentos di retas do exterior continuam bem abaixo de USS 1 bilhão 
por uno, mostrando que os grandes interesses financeiros internacionais des· 
cobriram um caminho melhor pura eles de ganhar dinheiro, explorando as 
boas oportunidudes du economia brasileira: de um lado, investindo em em· 
préstimos n juros altos com retornos garantidos pelo Governo; de outro, fa· 
;r.cndo pequenas inversões diretas e obtendo recursos du poupança nacional 
par:1 reulizur c:mpreendimentos lucrativos que remetem remunerações paru 
us mutrizcs sob us mais variadas formas, crescendo internumente bustante 
nwi~ llo que os gcnuinumente nHcionuis, r.m ruzilo dus fuci\idudes que encon
tram, do prestigio c do krww-lwll' de que dispõem, bem como dus vantagens 
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que levam, seja junto ao nosso sistema buncàrio, seja nu conquistu do merca· 
do nacional. 

Naturalmente, todo o prcjufzo scrâ sempre atribuído à crise do pe
tróleo, cuja conta de importação efctivamentc tem crescido com grande in
tensidade, sendo ainda imprevisível no seu total pura esse uno, podendo ser 
causa de um deficit ainda maior do que o acima apontado. 

Isso tudo é: vcrdudc, O Brusil gastarll com o pctr61co mais de 40% das 
suas compras externas. Mas há também outras verdades que nem sempre são 
ditas, e muitas vezes ocultadas. · 

A primeira é que com juras da divida, comissões bancãrius, royallie.ç c 
assistência técnica, lucros c dividendos, isto é, com a remuneração do capital 
estrangeiro nas suas múltiplas modalidades, dispcndcremos, também, mais 
de 40% do valor das nossas exportações - cxportuçõcs ultumcntc subsidio
das, registre-se, com insistência, como dado importante. 

A segunda verdade meio escondida é que as outras importações não têm 
sido cortadas até onde poderiam ter sido, dentro de um programa de austeri
dade nas compras externas. Ao contrArio, ultimamente, parece que· tem havi
do mesmo um certo relaxamento nesse particular. 

Leio a Gazeta Mercantil de 31 de maia último: "O aumento das com
pras externas de artigos de livraria, produtos de arte grâfica, instrumentos de 
música c relojoaria- controlados com rigor quando a prioridade era o con
trole do balunço de pugumcntos- é um sintoma dessa libcralizaçilo. No pri· 
mcira trimestre do ano passado, essas importações atingiram a cifra de 
US' 27,8 milhões, c este ano cresceram puru US' 37,8 milhões. As despesas 
com as compras de carne c miúdas comcstfvcis foram quase oito vezes maio
res do que no mesmo pcriodo do ano passado, soltando de US$ 6,2 milhões 
para US' 47,9 milhões. Com os cercais não foi diferente- de umu cifru de 
us' 84,9 milhões até março de 1978, os gastos mais do que duplicuram, sal
tando para us' 188,6 milhões (cerca de 95% dessa cifra refere-se apcnus a 
trigo)." 

E a lista das liberalidades prossegue, Srs. Senadores, numa extensão 
cansativa e irritante. 

Nós propusemos, há alguns anos, uma politica de racionamento geral 
das importações, como foi feita com sucesso nos anos da CEXIM. Mas, na 
sua obstinação "mercadextcrrista", o Governo continuou achando que I 
dólar a mais na exportação valia muis que I dólar a menos na importação, O 
resultado af está. 

Mas não é só isso, nobres colegas, Hll ainda uma terceira c importantís
sima verdade. Parece incrfvcl, mas a crise do petróleo eclodiu já faz 6 anos! ... 
De 1973 a 1979 são 6 anos, Srs. Senadores! 

Se o Programa da Ãlcool tivesse sido tratado com seriedade a partir de 
74, hoje tcr(amos seguramente substitufdo mais da metade do consumo inter
no de gasolinu c tcrlumos jâ iniciado a substituição do diesel. Se o 
PROÃLCOOL nilo tivesse sido sustentado apenas pelo Ministro Severo Go· 
mcs, que acabou exonerando; se todos os demais Ministros - muitos das 
quuis aindu no poder- nilo tivessem desacreditado c sabotado o Progruma, 
por incompetência, par estreiteza de vislo, ou par interesses inconfcssâvcis, 
hoje podcriamos ter uma situuçilo bem menos apcrtuda no nosso balanço de 
pagumcntos, cconomizundo talvez USI 3 bilhões nas importações de bico 
do corrente ano. 

Seu indústriu automobillstica nilo mandasse tanto nesse Pais- ao pon
to de obrigur o Presidente da República a vetar integralmente um projeto de 
defesa do consumidor que haviu sido cuidadosamcnlc cstududo no Congres
so c aprovado por unanimidade nas comissões técnicas c nos plcnârios das 
duas casas - ... 

O Sr. Paulo BroUird (MDB- RS)- I! verdade, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... seu indústria uu· 
tomobillsticu não tivesse resistido ao PROÃLCOOL, hoje tcriumos grande 
parte da nossa frota de transportes circulando sem consumo de petróleo. A 
nossa dívida externa não teria crescido tanto, nossa dependência cm relação 
aos banqueiros internacionais seria menor, nossa subserviência cm relação 
aos objctivos politicas dos poises ârabcs não scriu tão vergonhoso. 

Agora, porém, depois de ter jogado o Puis nu situução de quase insol
vêncin cm que se encontra, a indústria automobiUstica- cuja advocacia ad
ministrativa é exercida por um dos homens de maior trânsito nos gabinetes 
prcsidcnciois c ministeriais da História do Brasil, o Sr. Mario Garncro -
ugoru, hll indicias de que essa indústriu multinacionul tcnhu chcgudo à con
clusão de que não hà mais onde sugur cstu Nação no velo do petróleo, I! pre
ciso mudar de fonte, mudar de mina. Agora, parece que começa a se interes
sar pelo ldcool. Então, agora, o Governo voltou-se tumbém paru o úlcool. O 
Alcool passou u ser um programa sE:rio, a merecer prioridade. Poderíamos 

cantar aqui mais uma vitória do MDB- como foi u extinção do AI-S, do 
477, como será a anistia - poderíamos comemorar a vitória de Severo Go
mes, de Paulo Belloti, de Bautista Vida!, de Teotónio Vilela, as vozes soli
târius que se levantaram dentro do Governo, c tudo fizeram para que se pro
duzisse álcool no Brasil, com o apoio irrcstrito da Oposição c uma esp~cie de 
escárnio de todos os outras sctorcs governamentais. 

O Sr. Poulo BroSSird (MDB - RS) - Muito bem! 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Musa situaçilo se 
agravou tanto, Srs. Senadores, que nos tirou toda a possibilidade desse ale· 
grc canto de vitória. E claro que saudamos a nova -disposição, é claro que 
tudo furemos para impulsionar a aceleração do PROÃLCOOL; mas tudo 
isso fazemos com um sentimento misto de tristeza c indignação, constutand , 
a pcriculosidudc do quadro de dcpcndênciu cm que fomos jogados por in· 
competência c por açàa de interesses inconfessáveis, vendo o Pufs perder, 
passo a passo, a sua soberania, curvando-se ante as imposições do bloco ára· 
bc. que tem suas razões de Estado, cujo mérito não quero aqui discutir. Que
ro apenas dizer que as negativas c desmentidos oficiais de nada valem, quan
do todas os brasileiros estilo vendo o seu Governa tomar decisões apressa
das, com a faca sobre o peito; quero apenas repetir c ressaltar que tudo isso 
poderia ter sida evitado, se nilo tivessem mandado- como continuam man
dando - os Golbcrys, os Aquinos c os Garncros deste País. 

Enfrentamos seis anos de crise da pctrblco, Srs. Senadores, c nada se 
fez, praticaticamente! Medidas tímidas de contenção do consumo de gasoli
na, como o fechamento dos pastos aos domingos c a limitação da velocidade 
nus estradas, que aliâsjá quase não existe mais. Além disso, só a decisão alta
mente inflacionária da elevação urtificial da preço da gasolina, que pouco efei
to teve sabre o consuma interno, jà que a maioria dos possuidores de auto
móveis está na faixa dos privilegiados da distribuição da renda brasileira, 
que pagam mais porque podem c querem consumir mais. O consumo de de
rivados de petróleo na Brasil tem crescido continuamente nos últ' JS anos 
- c a taxas nada modestas. Ainda este ano, marcado par fartes aumentas 
das preços, o consumo de combustíveis pctrolffcros, nos S primeiros meses, 
cresceu nada menos de 11,5% cm relação ao do mesmo período do ano pas
sado. 

A medida mais eficaz de contenção de consumo, antes da racionamen
to, não foi tomada: a limitação de circulação de automóveis particulares nos 
centros congestionados das nossas grandes cidades. Era fllcil, era viàvcl, me
lhoraria as condições médias de transporte do grosso da populução, desde 
que, evidentemente, fosse conjugada com a melhoria do transporte colctivo 
- com ônibus mesmo, mas com a produtividade muitfssimo maior em ter
mos de gasto de combustivcl por passugciro trunsportado, 

Não foi tomuda essa medida, porque feria os interesses da indústriu au
tomobiUstica. O Programa do Ãlcool foi freado, porque também não intc· 
ressava a esse grupo empresarial. Seis anos se passaram; seis anos se perde
ram; a crise se acentuou: O Pais se afundou na insolvCncia, e incrivelmente, c 
r.riminosamente nada foi feito, além da aumento do preço da gasolina, que 
pouco afctou o consumo, mas que levou aos pfncaros a nossa taxa de in
Oaçilo. 

Enquanto pouco ou nada se fazia para conter us importuçõcs de pc
trblco, rodovias classificadas entre as mais caras do Mundo -como a dos 
Imigrantes cm Slo Paulo - eram canstrufdas; construídas também era ro
dovias que, al~m de muito caras, silo muito inúteis, como a Rio-Santos, a 
estrada dos veranistas dos fins de semana. Despcrdfcios gigantescos, como u 
da Ferrovia. dó Aço; viadutos e tC&ncis sem conta, para correrem melhor os 
automóveis. Mas o Programa do Álcool não; esse era entravado nus gabine
tes de vArias Ministérios. 

O Sr. Paulo BroUird (MDB - RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Gosturiu de lembrar que, quun· 
do V, Ex•, recém-chegado a esta Casa, advogava uma politica de contenção 
no consumo de combustfvcis, era até alvo de ironias pela represcmaçno ofi· 
ciul. 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Tem V, Ex• toda u 
ruzão. Nilo poderia esquecer-me, nunca, dcssns ironias com que e rum truta
das us propostas nossas, dn Oposição, assim como eram tratadas também as 
propostas daqueles poucos que, dentro da Governo, enxergavam um pouco 
mais udiuntc os perigos que o País corria, caso do Ministro Severo Gomes, 
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que, provocado, escarnecido até, ridicularizado dentro da intimidade dos ga· 
binetes ministeriais, acabou sendo forçudo a se demitir. 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Josi Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Roberto Saturni· 
no, analisando o problema brasileiro, V. Ex• faz referência à questão da 
energia ou, mais particularmente, ao caso do petróleo .. Parece-me injusto 
nl'io reconhecer o esforço que vem sendo feito para reduzir o consumo de pe· 
tróleo no Brasil. Creio que V. Ex• comete outra injustiça quando adianta que 
o plano de produção do álcool nilo mereceu sério apoio da parte do Gover· 
no. Partimos, nobre Senador, quando da criação do PROÍ\LCOOL, de uma 
produção de 500 milhões de litros. Hoje, produzimos mais de 3 bilhões. A 
produção nacional cresceu mais de 7 vezes, O Programa foi seguido sistema· 
ticumente, pela utilização como combustível cm substituição à gasolina. 
Agora mesmo o Governo acaba de aprovar uma nova meta destinada a ele· 
v ar o nível de produção de àlcoolaté 1985, para, no mínimo, 10,5 bilhões de 
litros, aplicando cerca de 5 bilhões de dólares no setor. Seria muito dificil, 
nobre Senador, que uma economia como a nossa, baseada no uso intensivo 
do petróleo, pudesse cm tão pouco tempo se livrar do uso desse combustível, 
coisa. que nenhum pais do mundo conseguiu fazer. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Senador José 
Lins, lamento ter que discordar de V. Ex• Acho que 6 anos seria um prazo 
n1ais que suficiente, como cu disse, para. estarmos substituindo bem mais do 
que metade do consumo de gasolina do Pars, hoje, neste ano de 1979. 

Temos todas as condições, não nos falta nenhum dos fatores de pro· 
duçào; temos a terra, temos a mào·dc-obra, temos o know-how, a tecnologia, 
há 400 anos o brasileiro sabe produzir álcool; temos os equipamentos produ· 
zidos no Pais, não precisamos nem sequer importar os equipamentos. Falta~ 
va uma coisa, Sr. Senador: prioridade; faltava prioridade. Traduzindo isso 
cm outros termos, faltavam recursos. O que faltou foi a decisão política do 
Governo, de alocar recursos para o programa do álcool. 

V. Ex• ressalta muito bem que a produção cresceu; cresceu, sim, porque 
r preço do açúcar no mercado internacional baixou, c aquelas usinas de açú· 
car que tinham destilarias anexas passaram a produzir !tlcool; mas, cm ter· 
mos de novas destilarias, destilarias autônomas, quase nada se fez, porque 
não foi dada a prioridade; porque 6 anos seriam mais do que suficientes para 
nós termos essa produçilo atingida a um nível de podermos substituir, talvez, 
10 bilhões de litros dos IS bilhões de que precisaríamos para uma substi· 
tuiçào. 

O Sr. Evelúlo Vieira (MDB- SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço o nobre Sena· 
dor Evclásio Vieira. 

O Sr. Evelúlo Vieira (MDB- SC)- Exatamcnte, Senador Roberto 
S1turnino, o crescimento da produçlio do álcool no Brasil é cm função da 
queda dos preços do açúcar, no mercado externo. Mas, esclarecendo ao Se
nador José Lins, na hora cm que os preços do açúcar subirem no mercado 
externo, scrà reduzida a produção do ãlcool, se continuar a politica que cstà 
sendo adotada. O que o Brasil precisa é das destilarias autônomas, pura ter· 
mos a segurança. Isto acontecerá quando tivermos uma verdadeira politica 
energética neste Pais. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- V. Ex• tem toda ra· 
zào. 

O Sr. Evelíslo Vlelro (M DB- SC)- V, Ex• faz uma esplêndida análi· 
se critica da polftica desorganizada da economia deste País. Veja V. Ex•, 
qunndo se refere no volume e:<traordinãrio de subsídios a contemplar as cm· 
presas multinacionais, que, inclusive, se utilizam de financiamcntm. ao custo 
de 8% ao ano e lunçnm esse dinheiro no mercado finano:iro, nu e:iJ'Icculaçilo, 
rmra receberem até 60% ao ano, Se nós tiv~sscmos uma poHticu energética 
neste: Paí!i, estaria mos aproveitando a boa qualidade do carvllo cutarinensc. 
Nu tarde de hoje, foi feito referência, aqui, de que o carvno •:aturinensc é de 
mll quulidudc. E. pura ,1lgumns finalidades. Para uma série enorme de outras 
finulidmlcs, o curvl'lo catnrinc:n!,c é de alta qualidade. Exemplo: pura gasciri~ 
cuçno. p.,dcrfumos, cm Santn Cruurina, produzir gl!.s de curvào para fomeccr 
uos parques industriais do Purar.6, de Santa Cutarinu, de São !,aula, levando 
e:-;se gâs utruvéi do gasoduto. E preciso apenas que o :1iesmo !ll'.bsldia que se 
concede puru o óleo combustível industriul !leju conc.::-dido puru o curvào vc· 
getul; upc:nus is~o. Mu~. não se uproveilu c::Jsu riqueza, inclusive f:~zcndo do 
carvi'\o n mcu.mol. Po1' quê'! Porque h!\U exi.:n~ neste PJfs, como v: 1:'(41 dir., 

uma verdadeira politica energética, na busca de outrus fontes energéticas 
para se reduzir a importação do petróleo. Cumprimentos u V, Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Muito obrigado. Eu 
é quem cumprimento V, Ex• pelo acréscimo, pelo enriquecimento, com os 
esclarecimentos que traz a.o meu discurso. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço V. Ex• 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Nobre Senador Saturnino Braga, 
ioram instaladas no País, nesses dois anos c meio de vida do PROÃLCOOL, 
134 unidades autónomas de produção, além de cerca de 140 unidades ane· 
xas. Ninguém pode negar que os resultados obtidos sejam, no mínimo, ra· 
zoáveis c animadores, E verdade que a gasolina representa apenas cerca de 
um terço do desdobramento do petróleo que processamos c que além da ga· 
salina consumimos óleo combustível c o óleo diesel. Uma vez substituída a 
gasolina, continuaremos importando petróleo, talvez um petróleo de nature· 
za diferente, mas sempre necessitaremos importâ·lo. Mas já é um esforço im· 
portante esse que fizemos para substituir a gasolina. Por outro lado, V, Ex• 
não desconhece os problemas relacionados com o custo de produção do ál· 
coo!. O álcool custa para nós muito mais do que o petróleo. Há portanto, um 
problema económico, envolvido na utilizaçilo dessa nova fonte de combustí~ 
vcl. V. Ex• comete, sem diJvida, uma injustiça na avaliação do 
PROÃLCOOL. Creio que devemos continuar trabalhando muito mais; mas 
há, de fato, uma visível injustiça no seu julgamento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Senador José 
Lins, lamento ter, ainda, de discordar de V, Ex• Também sabe V. Ex• que o 
Governo acabou de fixar uma meta de produção, de pouco mais de dez bi
lhões de litros, para 1985, quando, atualmentc, estã cm pouco mais de três 
bilhões, Exatamentc num período de seis anos, o grande salto que V. Ex• está 
colocando cm dúvida que pudesse ter sido dado. Acho que poderia ter sido 
dado, se essa prioridade fosse melhor reconhecida pelo Governo. 

A meu ver, essa prioridade ainda não é suficiente, porque os recursos 
pedidos para o Programa do Álcool foram cortados pela metade. Repito: a 
meu ver, o Governo estã reconhecendo a prioridade, mas ainda não tanto 
quanto deveria reconhecê-la. 

Mas, ainda que essa prioridade relativa tivesse sido reconhecida há seis 
anos, a situação, hoje, seria bastante diferente. 

Alega V. Ex• que a gasolina é 30%, apenas. Nilo estou cm desacordo, 
absolutamente. Mas, V. Ex• sabe que há uma elasticidade muito grande no 
tratamento do petróleo, c que, se reduzindo as operações de craqueqmcnto, 
poderíamos produzir muito menos gasolina c imponar menos petróleo. 

V. Ex• sabe, tão bem quanto cu, que a substituiçlocm um motor diesel 
também já é possivcl. Já cstà sendo demonstrado que o álcool também subs· 
titui o óleo diesel nos motores correspondentes. Então,· o argumento de 
V. Ex• nilo me parece próprio, c acho que o que faltou foi o reconhecimento, 
a prioridade à importância do Programa do Àlcool na sua época própria, re
conhecimento que só agora, tardiamente, c a meu ver ainda de forma incom
pleta, està sendo dado pelo Governo. 

O Sr. Joá Llns (ARENA- CE)- Permite V, Ex• (Assentimento do 
orador.) - O custo do álcool só poderia ... 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB - RJ) -Nobre Senador, se 
formos entrar cm questão de custo, cu diria a V. Ext que existem vllrios cus~ 
tos. Existem os custos de oportunidade, que são aqueles que, sob o ponto de 
vista económico, devem ser tomados com maior importância. E a meu ver, 
na situação cm que nos encontramos, com a ang6stia do problema cambial, 
com a angCistia do endividamento, com a nngiJstia do aprofundamento da 
dependência externa, se V, Ex• for entrar cm comparoção de custo financei
ro, ncho que o problema vai ser desviado do seu contciJdo real. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex•, como economista, sabe que 
no mundo inteiro se cstudn esse problema. E ningu~m resolvcrll o problema 
de combust(vcl, levando cm conta somente o custo de oportunidade a que V, 
Ex• se referiu. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) _:Nobre Senador, no 
mundo inteiro nilo existe um país que tenho as condiç~es privilegiadas do 
Brasil parn substituir a gasolino pelo pctrbleo, 

O Sr. Paulo Bro.,ard (MDB- RS)- Muito bcml 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Em também é uma 
verdade que V, Ex• tem que ver. 
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O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nesse ponto, V. Ex•estú engunudo. 
Nos Estados Unidos a potencialidade, a possibilidade de substituiçi\o do pe· 
tr61co por carvão é imensa. No entanto, h6 serifssimos problemas que se 
opõem a essa substituição. O mesmo se d6 no Brasil para a substituiçi\o total 
do petróleo pelo Alcool. Nilo basta, nobre Senador, dispor de terra. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nobre Senador, o 
carvão substitui o petróleo nas caldeiras, mas o carvli.o não substitui o pe
tróleo nos veiculas automotores. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• cstú enganado, nobre Senu· 
dor. Uma das fontes possíveis de substituição do petróleo é cxatamcntc o 
carvão oleificado ou gaseificado, Essa substituição não está sendo feita hoje, 
entre outros motivos, por uma questão de custo interno. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Mas, é claro, antes 
do carvão V, Ex• vai passar pelo xisto, que é muito mais caro. Ainda não foi 
explorado, porque é muito mais caro do que o Alcool. O pais que tem mclho· 
res condições, únicas talvez no mundo, para fazer essa substituiçilo, agora, 
ao nível do custo do petróleo atual, é o Brasil, com o seu álcool. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• cstll novamente enganado. 
O custo do petróleo oriundo do xisto ainda é mais baixo do que o do Alcool 
c, no entanto, ainda nilo se estâ fazendo a exploração do xisto. O problema é 
realmente complexo. Houve o interesse de V. Ex• cm analisar um problema 
que é realmente sério, mas há certas deficiências na sua análise que levam V. 
Ex• a cometer injustiças ao julgar o esforço nacional para sua solução. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Lamento discordar 
c ouço com prazer o nobre Senador Teotónio Vilela que, realmente, é quem 
entende de Alcool aqui neste Senado. Acho que cada um de nós hA de reco
nhecer este rato. 

O Sr. Teotónio VIlela (MDB- AL)- Muito obrigado, nobre Senador. 
Na verdade, sou apenas um pequeno estudioso da matéria, Nli.o ouvi, inicial
mente, o discurso de V. Ex• ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Desculpe-me inter
romper o seu aparte. Citei nominalmente V. Ex•, na primeira parte, que V. 
Ex• cxatamente não escutou porque estava ausente. 

O Sr. Teotónio Vilela (MDB- AL)- Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Citei como uma da
quelas poucas vozes, juntamente com Severo Gomes, com Paulo Bcllot, com 
Bautista Vida!, uma das pouquíssimas vozes que, nas hostes do Governo, à
quele tempo, propugnava a prioridade para o Programa do Alcool, com vi
s!o dos que enxergam longe, dos que sabem os perigos que o Pais está cor
rendo. 

o Sr. Teotónio Vilela (MDB- AL)- Nobre Senador, o maternalismo 
político c económico deste Pais é algo de dramãtico. Defendo sempre a tese 
de que o politico é aquele que tem o poder da perccpçilo. Para nós, dois c 
dois n~o são quatro, pode ser cinco, seis, trCs, dois, zero. Na medida cm que 
o raciocício se prende a esse estilo de matcmatismo, entlio, tudo tem de ficar 
atrelado ao que os outros tém capacidade de perceber. Defendi, daqui da tri
buna, cm 74 c 75, o programa do ãlcool, depois da crise do petróleo c da or
ganizaçilo da OPEP. A resposta que obtive de pessoas categorizadas, que 
ainda hoje ocupam lugares de destaque na administração cconômica c linan· 
ccira do Pais, ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Muito oportuna sua 
observação. 

O Sr. Teotónio Vilela (MDB- AL)- ... essas pessoas me diziam ape
nas o seguinte: bastam as suas utopias poUticas. A minha utopia politica era 
a derrubada do Al~S, que, afinal de contas, nilo ern tão utópico assim, que 
caiu. Por que me vem com utopias económicas, como o álcool? Nilo se colo· 
cava problemn de custo, mesmo porque esse problema, levantado pelo Sena
dor José Lins, para mim, esse é que é utópico. A matéria·prima j6 estava no 
campo c esse acréscimo que obtivemos ngora, de três bilhões c meio de litros, 
nil.o foi nenhuma coisa nova, nho. Foi algo que j6. vem financiado, de longo 
cm longo tempo. Mas o que é que se fez? Obrigou-se a transformar essu 
matéria-prima cm açúcar parn ela ser exportada, gravosamcnte, oncrundo 
trcmendumcnte a Naçilo, quando ela poderia, h6. muito tempo, ter sido 
transformada em álcool, sem problema de custo, porque o custo maior é o 
da gravosidade da exportuçilo do açúcar. Então, nilo foi essa a qucstho que 
me foi posta, quando levantei o problema do álcool. E porque huvin intcres· 
ses internacionais cm jogo, muito muiorcs dos que os nossos, como conti· 
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nuam a ser hoje, prendendo a expansão do lllcool. E cu disse daquela tribuna 
que o Governo iria, um ~ia, para o álcool, nilo por cspontaneidudc, nem por 
convencimento, mas pelo barbicacho. E, na verdade, está indo pelo burbica
cho, quando nôs nilo temos mais recursos para comprar petróleo, porque o 
ideal cru comprar petróleo, cru negociar com o petróleo, c nisto é que sega
nha dinheiro: é com o transporte, é com o aproveitamento dos subprodutos 
do petróleo, tudo isso nas m3os das multinacionais. Esse interesse prevaleceu 
sobre o interesse nacional. O Senhor Presidente da Rcpfiblica, Ernesto Gci· 
sei, criou o programa do álcool, sobre ele foi formada uma cortina de ferro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ)- V, Ex• confirma 
tudo o que cu acabei de dizer. 

O Sr. Teotônlo Vllelo (MDB- AL)- Todos nós sabemos disso, c nilo 
adianta tapar o sol com a peneira. Agora, vamos continuar vida nova. Nilo 
há mais condições de comprar petróleo a 20 dólares, a 30 dólares, a 40 dóla
res. E, depois, o mundo inteiro já proclamou, pura que as nossas autoridades 
aqui acreditassem nos nossos cientistas, nos nossos estudiosos, que o ldcool 
ni\o é mais s6 uma alternativa, ni\o. O 61cool é um combustfvcl importantfs· 
si mo, tilo nobre quanto o petróleo, c que nli.o ocupa apenas a faixa do com
bustfvcl liquido. Ele ocupa uma grande faixa do combustfvcl liquido,jA hoje 
de cerca de 65 a 70% da qufmica industrial. E n!o é à toa que a Dow Qulmi
ca, há quatro unos estuda, na Califórnia, o aproveitamento do etano, do.àl· 
cool, na parte industrial. E hã tanto entusiasmo, hoje, pelo âlcool. Nós .va
mos produzir álcool. Uma coisa, também, que me estarreceu, no aparte do 
nobre Senador José Lins, foi a declaração de S. Ex• de q"c existem 180 dcsti· 
larias autônomas, instaladas. Confesso que acompanho, miudamente, o an
damento do problema do álcool, c desconheço este número que, para mim. é 
ultra-extravagante. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - E devo dizer que, 
para mim, também o é:. Em todo o caso, nilo quis pôr em dfivida a infor· 
maçilo do nobre Senador. 

O Sr. Teotónio VIlela (MDB- AL)- Eu nilo estou pondo cm dúvida, 
gostaria de saber onde é que estilo localizadas essas destilarias. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Eu também gostaria 
de saber. 

O Sr. Teotónio VIlela (MDB- AL) - Eu, que tenho o hAbito de co
nhecer o meu Pais, c conbccê~lo, de certo modo - permitam-me o exagero 
- palmo a palmo, nli.o cncont:ci, ainda, essas destilarias. As autónomas, 
sim, ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- As anexas, sim, ... 

O SR. TEOTONIO VILELA (MDB- AL)- ... Porque elas surgiram 
como uma alternativa para o aproveitamento da matérin-primajê. existente. 
Então, hoje, a grande maioria das usinas de açúcar jâ tém a destilaria autô· 
noma como um complemento no seu complexo industrial. Mas, a libertação 
do Alcool, ou o álcool como matéria-prima e nilo como subproduto do aç~
car, esse sb poderA surgir mediante uma nova politica do ãlcool, coisa que 
ainda nho veio, Espero tratar este assunto depois do recesso, uma poUtica 
para o álcool, dentro da qual nós temos que traçar os espaços a serem ocupa
dos pelo úlcool na área do petróleo. E tiraremos, entilo, todos esses debates 
de carátcr·accss6rio que, na vctdade, não acrescentam nada. Na verdade, o 
Governo errou, errou porque atrasou, por influências de toda a sorte, o pro· 
grama do fllcool. Mas, agora, estA disposto a produzir Alcool. Vamos ajudá
lo, de qualquer maneira. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Fico muito satisfei
to, Senador Teotônio, V, Ex• conlirmc•1, com muitos esclarecimentos, com 
muito detalhamcnto, com o seu conhccin•cuto, tudo aquilo que vinha procu
rando desenvolver no meu discurso. E lique V. Ex• certo de que estaremos, 
todos nós Senadores, atentos ao seu discurso, logo após o recesso, abordan· 
do este importantlssimo problema. Muito agradeço a V. Ex• 

E continuo, Sr. Presidente, na minha exposição. . 
~gora, o Sr. Ministro Simonscn resolve reconhecer prioridade no 

PROALCOOL- c fala até cm elevar o imposto de renda pura arranjar re
cursos. Sei que de nadu adianta falar porque o Govc:rno dos Golbcrys, dos 
Aquinos e dos Garncros tem as suas razões, os stus prop6sitos, objetivos c 
processos muito bem definidos, que nilo se alteram com a grita du Oposição, 
com o clamor du Naçi\o, Scl que nl1o adianta nada, mas ucho que devo 
lembrur que u mera reduçi\o de 25% do mcgoloman!uco c dcsneccssúrio pro
grunHa nuclear daria ao Governo os US$ 10 bilhões necessários puru incrc
mcntur cfetivumente o PROÀLCOOL, c ni\o upcnus u metau.lc dc:ssu cifru 
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que parece ser n limite imposto pelos donos do poder. o que nriO signilica 
:dNllutarnente que sej:unos contr~t a rcformu do imposto de renda (pessoa 
fi,kal p;~ra tirar rn:~is recursos de quem pode pagm: :J!'Isim corno sumos mui· 
to a f:tVtH Jo impostn de her:tnça, da revi sUo d:t p;tuta do I PI c Uc toi..l:t uma 
rcfnrnw do sistema trihut{trio com o fim de torná-lo mais pmgrcssim c mais 
justn. :\pcrws achilmos que os novos recursos ohtidos por essa fornw deve· 
ri:~m ter urn;t Ucstinaçi'to Uc conteúdo cmincntcmentc sociul - :IUmcnt:lr os 
gastos com cducaçfto c saúde, por excmplo; linanciar u cxccuçào de grandes 
planos de culonil.ilçiin que configurassem uma reforma ;~grâria a longo pr:t· 
/11, seri:t outro exemplo. 

Srs. Sen;tdurcs, tudo isso c:stú de acordo com a lógic:.t do grupo que st: 
apo,suu do poder. E a lógica dos p:ll:u.:ianos que comandõ~m os cordéis de 
wda :1 lllÚlJUin:t do Governo:~ a lógica dos barqueiros, dns cnllinheir;~dos t: 
dos ~randes privilcgi:ttlos que: usufrucm do processo de concentr:H;rw: i.: :t ló· 
~ic:t dos sócios estrangeiros ugr:tci<tdos com uma parcela c:tda vc;o m:tior da 
renda nacional. 

t como j{t é gr:tndc essól parcela, Srs. Senudorcs! ... Quunto esforço cstú 
l.'uswndo ü i':açi'to Bntsilcir:.t, ao povo brasileiro! Tomemos o~ dadm de 
I'J77: "1111ólndo l)S US~ )J.J2 milhões de juros pagOS :lOS nosSOS crc.:dorcs C:\• 
ternus, Clllll OS US~ 7:!2 milhões g:tstoS por Conta dc royaltit:s, a\Sisténda 
tb.:ni~::t. corrct:tgcm, comissõcs c despesas bancárhts: c adicionando :t cso;cs 
\O I :tis os lucros lltl capital estrangeiro rcgistr;tdo no País -lucro C'\SC que ou 
í: remetido ou cupit<tlizado p>tra dur direito a remessas posteriores- c que 
prc .. umidumcnte, corresponde a 12c:r do total rcgistritdo. isto é, US~ I .6St1 
milhl1cs: c lcv;~nllu a css;t conw :tinda o subsidio que os hra~ildro~ cstrlll p:t· 
gando ;ws que compro1m os nos~os produtos no exterior, ;ma vi.:~ llu~ nH.:c:t· 
nisrnns de incentivo ~s c'\portucõcs, c que: pode ser calculado, pur hai.xo. na 
hasc de .fl(/ do valor das nossus vcnd;ts de manufaturados. isto é. L:S~ ~.ti!Jli 
milbi'H:" apro'\imad:mlcntc: somílndo tudo isso, meus nobres colegas. tudo 
que deve ser somado, chcgumos :to incrível total de USS 7,7 hilhl\es. ou seja, 
-lt'; du valor do nosso PIB no mc~mo ano de 1977. Isto é o que levam os no,. 
~th ~úl.'ins c"tr;tngeiros~ Como :t noss:t população trahalhadora cresce cerca 
Uc Yi ao ano, se os sócios estrangeiros levam 4% do nosso p~oduto, para que 
hiija uma sobru que signifique: i!Créscimo real de riqueza para distribuir entre 
os hríisilciros, é preciso que o nosso produto crcsça m:tis que 7\r :to :tno. E!<!SC 
é o nosso desalio! Vcj:tm os senhores a trugédi:t du politicu reccssionisw do 
Ciovcrnu liUe joga o crescimcnto dc nossa cconomia pant h:tixo de 51ft, c 
tr;tça um plano, de longo pruzo, buscado numu wxa dc <tpcn:ts 6~ uo ;mo~ 
Vejam u' Srs. Sen:1dorcs us cores muis que tritgicas dcssu trugé:dia. quando se 
"ahc que 4U!ff da rcndói mtciomtl silO ;tpropriados por :tpenus 5g; de hrmilci· 
rus. E rreciso di ler ulgum:.t coisa muis para e.'\ plicar o pauperismo, a mortali· 
Jade infantil. o desemprego, u mólrginalizaçiio, u margimtlid:tdc. u ~riminali· 
diide, o prnhlema do menor ubandonado, todas cssas feridus tthcrws do qua· 
drn sndal hrasilt:iru',1 E preciso procurar outra explicação para a dcc;tnHtdu 
inst:thilid:1de politica do Brasil, que~ u mcsmu de toda a Ami.:ric01 Lttimt'.' E 
scrú 'Iuc ~com u C.'\tinçüo dos partidos, as clc:içàes indirct:ts, a Lei F:tlc;"to :t 
prorrog:u;i'm de nwnd:1tos c o voto distrital que: se vui inaugur:tr um periollu 
de estabilidade politica na História deste Brasil? 

Eis o dilema perverso do Govcrno. Eis a cquaçào insolUvcl que cstá 
diante do grupo milnobristu. Não é: apenas a innaçào que dcsesperu a Naçiio: 
ii situitçlm do halanço de: pag:amcntos é calamitOSii; o endividamento externo 
é c<.tl:.tmitosn, E um quadro sem saida pura os donos do poder c seus sócios 
intcrnucilmais, a mcnos que os grandes centros financeiros do mundo rcsol· 
vum eleger o Brusil como o novo Cunadú, u nova fronteira dc cxpunsiio do 
capitalismo no fim do século, c: despejar aqui algo como USS 5 bilhões por 
:.tno, sob a formu de invcstimcntos dirctos, AI~ agora, poré:m, como jú referi, 
itpt:sur dos esforços ingentes dos sucessivos Governos da Revoluçito, o nivcl 
desses investimentos dirctos nunca ultrapassou US$ I bilhão por ano, o que 
constitui urnu cnorme dcccpçUo para os defensores do modelo vigente. Seriu 
preciso rnuis utrutivos, comcçam u dizer e começam a especular. Scriu rreci· 
so lihcr:dilar ainda muis :t regulumcntuçUo du rcmcssu de lucros, uumcnl:lr 
:tindu 111:1is 11 filtiit dos nossos sócios estrangeiros, Scriu preciso permitir que 
:t~ emrre~:ts multin:tcion;tis pudcssem ter uccsso ainda maior it poupunçu n:t· 
clonai. ahrindo·se-lht:s os cofres do BNDE e das outras cntidudcs oliciuis de 
.:ri:Jito" longo pr;tw. Seria preciso uhrir o Puis aos grandes b:tncos interna· 
ciurwi~. ac:tho1r com as rcstriçUcs uind:.t existentes, criar .:ondiçl1e~ pma a 
.:oncretinu;rtn nfw sú do Projeto Rio·dôlur do Prefeito Kl:thin, Cllillll do S. 
Paulu-dúlar, Uu Belo Horizonte-dólar, do Salvitdor-dólur etc ... 

Js,u tudo cstú scnd\1 pcllillo. h~o tuJo estú ~cndo nego~iado. M;ts hú 
lltn:t t:\i!!énci;t c.\tra, esp~l.'ic de .:unlliçi'tu .\'ii/c' tJIW II(J/1: é" qucsti'tll da cst:thili· 
dadc pnliticiL 1: justamente ai é que a~ ~.:ois;ts se complic:un, llllrliUe tudas a~ 
hipúte~c' hatem ctn equat.;llcs insnliJveis. 1\:i'to adianta C:\lilll!Liir partidm. 

mud:1r rótulos, ttdiar eh:ições, dividir a OposiçUo nem conccdcr mciu :tnisti:J. 
Só haverá estuhilidadc politica no Brasil quando o problcmu ~ociul tiver sido 
realmente considcrado, levudo a sé:rio, c :1 sua solução tiver !'lido cncuminhu· 
da. it\r;tvés de rcformus profundas c cficicntcs, E is3o nào se consegue sem 
mudar o modelo económico, sem ultcrar as dirctrizcs rolíticas que ~ustcntum 
tl~ privilégios. E isso é justam~:ntc o que: os donos do poder niio admitem. 
1\dmitcm tudo, menos que o modclo económico scja altcrado. Admitem tu· 
du, menus que o~ privilégios scus c dc seus sócios nào scjam atingidos. Bus· 
cam fúrmulas c mais fórmulas, m<~s todas lcvam a cquucõcs insolúveis. 
cquat.;õcs Je raíll:s imaginárias. Esse:~ o grandc impasse da politicu hra~ilei· 
ra. Esse: é o grande impasse da política Lmino·Amcricana. 

i':ào nos iludamos. Nào é de fora que: ·o~irá u nossa sulv<tçào. Mc~mo 
porque 01 ~ituacão lú fora ni1o está nada sólida, nada favorâvel. 

Nos EUA, cm 197~. o maior deficit na balança comercial de toda a 
·'u" história (US~ 2H.4 bilhàcs); no primc:iro quudrimc:stre, a muior inn:tçào 
do~ últimos anos, casada com uma queda nccntuada dos indicudorcs econó
micos. t~so, antes dus conseqUências do Ultimo aumento do preço do pc
tróleo. 

7\:t Eurora, a Comunidade Econõmica Europ~ia previ: a redução dus 
t.l\ó!S de crescimento a nivcis que nào rodcm ser considerados seni'10 como 
de reccssüo. 

O FL:ndo Monctúrio lntcrnucional,em su:t última reunii'to, no principio 
de murço, antes tamb~m de: que os cfdtos da multiplicação dos preços do pc· 
trúlell tivc~scrn mostrudo todo o seu potencial, mostrava sua uprcensào no 
documento uprov:tdo: "As pcrspectivas para 197<> parccem ntto ser melhores 
c hil u inquictuntc pos .. ihilidadc de que ól atividallc: cconõmic:t mundial ~c de· 
tc:riorc ainda mais". 

;\üo tenhamos ilusões; nào h:nhamos dúvidas: do exterior não viril a 
s<~lv;tçào d:J economia hrasileira. O esforço terú que scr nos!>o: o s:tcrifido tt:· 
rú de ser dos que engord01r:tm desmesuradamente ~u:ts fortuna~ nos Ultimo:. 
15 :tnm. Leio na Ga:t•ta Mncmuil de H dc junho último, dcclotrucõcs re:tlisws 
do lidcr cmrresarial p:tulista Clúudio Bardella: "Bardella. que retornou rc· 
~.·cntcmcntc de uma viagem aos Est<.~dos Unidos e à Jumaica (onde particirou 
da rcunirw do 81 D), declarou à repórter Sónia Coutinho, cm Süo Paulo. que, 
dhtntc 1.ht novu crise do petrólco qucjú c:stá ocorrendo, o Brasil terá de dccre· 
ta r uma espécie de cstudo dt: emergi:ncia económica cm brcve''. Leio tumb~m 
dcclmaçôes do Ministro Rischbicter cm Paris: "Uma solur;Uo duradouru 
para os problemas económicos vividos atualmcnte pelu socicdudt: brasileins 
tcr:'t que ser cncontruda, antcs dc tudo, cm termos políticos. O cqum;ion;t· 
mento dos prohlemas c:<istentcs e que: dizem respeito ao próprio org;tnisnw 
'oci;tl br;tsileiro é uma questUo politica, que nào pode ser cnfrenWdil por 
qualquer fórmulu económica". 

O Sr. Paulo Bros.'iard (MDB- RS)- Pcrmite V, Ex• um' upurte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Paulo BrossMrd (M DB- RS)- Mais uma vez interrompo o sc:u 
discurso paru, mais uma \'tZ, lembrar·lhc que faz quatrO anos V. Ex• f:ttiu 
csws advc:rti:ncias c reccbiu respostas irânicas dos porta~vozes govcrnamen· 
!~tis. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E a pura vordudo 
que V. Ex• ressalta. Nilo sei como nós da OposiçUo, verdudeirumente, aind~t 
nrto nos c;~nsilmos dc comparecer a esta tribuna, porque falar nós temos f:.tla· 
do, ;tpontar os crros c as soluções que:, uo nosso ver, seriam us muis udcquu· 
das, tudo isso tcmos feito: mus <1 resposta é ti insensibilidade, é o siiCncio. é 
sempre o dado aliciai frio a neg:tr as noss<ts proPosições, a ncgur as nossas 
inquictuçõcs e as nossas angústiils. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Faz soar u campainhu.) 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sr. Prcsidonto, fal· 
t;tm :.trem1s poucas linhas e concluirei muito brevemente. 

O Sr. Paulo Brossurd (M DB - RS) - Permite um pequeno ap11rtc, 
m1hre Scnudor'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois n,o, 

O Sr, Paulo Rrossurd (M DB- RS)- Recordo-me dc que qu:tndo V. 
E.\• l'al;tv;t cm r:tcionalizur o consumo, aindu o seu pensnmcnto ~:r:.t c.xtr:tpo· 
l:tdo. lli1cnUu que V. Ex• rrcgava o racionamcnto. 

O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- RJ) -Isso mosmo, V. b• 
tem 111da a r:tt.~o. 

M uitn h em, Srs. SctHtdorcs, cstumo~ dc acor<.Jo. E rreci~o hus~.·:sr entre 
tuda~ ils l.'urrcntcs urn nu v o pacto sncial, um p:11;to ti e au~teriJadc que ~:o me· 
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cc cortando a fundo os privilégios. Até que ponto os industri:1is hr:Jsilciros 
cst:1riam dispostos :1 participar desse pacto:' E os hnnqueiros? E os Golherys, 
os Aquinos c os G:1rneros'! Leio no Jornal do Bra.fil de ontem: "0 Presidente 
da Gener:.al Motores do Br:~~il. Sr. Joseph Sanchez, ndmitiu ontem que "a 
mào-dc-obrn da indUstria automobilistica í: mais barata no Brasil, mas o cus· 
to do dinheiro í: cinco vezes mais caro do que do resto do mundo", E traduzo 
essa declaração: é perfeitamente possível p:1gar mais aos trabalhadores c me· 
nos aos banqueiros, sem alterar os custos de produção. Estari'io dispostos o~ 
donos do poder a t:Jbelar os juros c elevar os salúrios'! Estnri1o dispostos a 
admitir uma mudança de modelo? Nós da oposição temos pedido ess:1 mu· 
d:1nçu. Ternos insistido, temos protestado, temos lut:Jdo muito por ela, E s:J· 
hemos perfeitamente que essa é a razão pela qual querem nos proibir de chc· 
gar au Poder. Aqueles que se dispusessem a procurar um partido de meia 
orosiçf1o, que nào insistissem na alteração profunda do quadro cconômico 
social; esses teriam permissão para disputar o poder. Esse partido c a ARE· 
NA poderiam se revezar num sistema de rotatividade que tivesse uma meia 
face de democracia. A questão í: que ambos, de eleição em clcicào, iriam per
dendo votos e desaparecendo. E eles sabem disso, 

E.~se í: o impasse, Srs. Senadores. Esse í: o problema que precisa ser cn· 
fren1:1do com seriedade, com honestidade, Para isso, creio que todos nós es
tamos aqui- representantes do povo. Do lado do M DB, estou certo de que 
serú encontrada a melhor disposição. Nno nos interes!:a mdicalizar, nem 
provocar: não nos move o revanchismo nem nenhum ressentimento. Não de· 
sejamos o poder pelas benesses do poder. Queremos coritribuir para resolver 
esse problema fundamental da sociedade brasileira - o problema social, 
causa c efeito do problema cconômico, causa e efeito do problema político, 
t\ alternativa é essa: ou enfrcntfi·lo com seriedade ou não sair jamais dos im· 
passes, dos golpes, das ditaduras, das revoluções, (Muito bem! Palmas. O 
orador ~ cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa. comunicações que 
serão lidas pelo Sr, 19-Secrctário. 

São lida.f a.f seguintes 

Olicio n• 013/79·CAR 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Brasília. 2B de junho de 1979. 

Apraz-me comunicar a V. Ex• que, por deliberação desta Comissão, o 
nobre Senador Mauro Bcnevides foi designado para pnrticipar d<l reunião do 
Conselho Dclibcmtivo da SUDENE, a realizar-se nos dias 28 a 30 de junho 
do corrente ano. 

Prevalcço·rne da oportunidade para reiterar-lhe os meus protestos de 
•1\1:1 estima c distinta considcracào.- Anronlo Mendes Canale, Presidente da 
Comissf10 de Assuntos Regionais. 

Or-ICJO N• Ul4j79·CAR 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Sen:1dor Luiz Viana Filho 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Brasília, 28 de junho de 1979 

Apraz-me comunicar a V. Ex• que, por deliberação destn Comissão, o 
nobre Senador Evandro Cnrreira roi designado para participar da n:unii'lo 
do Conselho Deliberativo da SUDAM, a realizar-se nos dius 27 u 30 dcju· 
nho do corrc:ntc ano. 

Prevaleço-me du oportunidade pura reiterar-lhe os meus protestos de 
alta c~ lima c distinta consideracào,- Anlônlo Mendes Canale, Presidente da 
ComissUo de Assuntos Regionais, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As comunicações lidus vào it 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lt:i que scrú lido pelo Sr. J9.Secrctário. 

E Jitlo o _çeguime 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 202, m: 1979 

Revogo o urt. 19 do Lei n• 4.771, deiS de setembro del965 (Ctô· 
digo Florcslul), puro proibir u derrubudu de florcslus hctcrogêncus, 
ulndu que puru lransformli-las cm homogéneas. 

O Congresso Nacionul dccrc::tu: 

Arl. 2~> Esl:l Lei cntmrú cm vigor na data de sua puhlicuçtw. 

Justlncaçiio 

O presente projeto é urna contribuiçl!.o à luta cm defesa do meio am· 
bientc. Seu objctivo é rroibir a derrubada de florestas heterogéneas, :1ind:.• 
que p:.1ra transformá-las em homogêneas, 

O professor Warwick Kerr, um dos muis respeitáveis expertJ cm ques· 
tões florestais c ecologia, cm depoimento prestado nesta Casa d1.'Ciarou: 

"E uma lástima, a meu ver, a existência do art. \9 d:1 Lei n~' 
4.771, que gostaria de ver revogado, pois ele permite u substituiçi1o 
de uma floresta naturnl por uma artinciul mono-específica." 

Na mesma ocasião, em resposta à indagação do signatário deste projeto 
sobre quais medidas legislativas considerava oportunas, o mesmo professor 
Warwick Kcrr enfatizou: 

'' ... Primeiro, a revogação do art. 19 du Lei nY 4.771, que per· 
mite a substituição de floresta nativa por floresta homogénea. A lei 
~ toda muito boa, mas o art. \9 é prevaricador." 

1\ tais observações argutas de quem conhece a matéria c tem autoridade 
para indicar so\ucõcs, acrescente-se o fato de que o Código Florestal jú per
mite, cm v(lrios de seus dispositivos, o desmatamento. Assim, este artigo \9, 
envolvendo mais um duro golpe nos fundamentais objetivos da preservação 
florestal, torna-se realmente condenável. 

Por outro lado, a experiência tem demonstrado, inclusive: a pesquisado· 
r1.'S sérios como o professor Warwick Kerr, que as florestas homogéneas não 
se prestam, ao menos cm termos comparativos com as florestas hc:terogê· 
ncas, à preservação da fauna autóctone:. Espécies que faziam de florestas hc· 
tcrogêneas o seu hahirat já não conseguem sobreviver em meio aos imensos c 
monótonos cucaliptais ou pinheirais. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1979.- Franco Montoro. 
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.771. DE JS DE SETEMBRO DE 1965 

Institui o novo Códl&o Florestal. 

Art. 19. Visando ao maior rendimento cconõmico, í: permitido aos 
proprietários de florestas hetcrog~ncas transformá-las em homogéneas, cxc
culi.lndo trabalho de derrubada a um só tempo ou sucessivamente, de toda u 
vegetação a substituir, desde que assinem, antes do inicio dos trabalhos, pe· 
rantc a autoridade competente, termo de obrigaçl!.o de reposição e trutas cu I~ 
turais. 

(;Is Comissões de Con.uiruiçào e Justiça e dt Agricultura.) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido se· 

rá publicado c remetido às comissões competentes. 
Sobre a mesa, requerimento que serú lido pc:lo Sr. J9.Secrctúrio, 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 23!, DE 1979 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado da conferência pronunciada pelo Senador Luil Viana no 
SJMPOSJO SOBRE O NORDESTE, no din28 de junho de 1979, cm sessão 
realizada no auditório da Comissão das Relações Exteriores da Câmara dos 
Deputados, presidida pelo Deputado Manoel Novaes, 

Saia das Sessões, 2B de junho de I 979. - Senador João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De ucordo com o urt. 233. § 1•. 
do Regimento Interno, o requerimento será publicado c submetido ao exame 
da Comissão Diretora. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Evundro Carreira - Aloysio Chuvcs ...!. Gubriel 
Hermes- Milton Cabral- Adcrbul Jurcma- Luiz Cavulcunte- Tcotó· 
nio Vilelu - Gilvan Rocha - Lourivul Baptista - Dirceu Curdoso - !tu· 
mm Frunco -Amurai Furlan - Frnnco Montara- LC1zuro Barbozn -
Ucnedito Canelas- Vicente Vuo\o- Mendes Cunulc- Pedro Pcdrnssiun 
- Sald:mhu Derzi- Affonso Cumargo- Leite Chaves- Evclúsio Viein1 
- Juisl111 B:mcto - Lenoir Vurgus - Paulo Brossurd - Tnrso Dutru. 

Art. IY I~ revogado o art. JC) du Lei n"' 4.771, de 15 de setembro de O SH. I•RESIDENTE (luiz Viu nu)- Esltilinduu Hnra do Expedicn· 
19115, que in~tituiu o novo Código Florestal. te. 
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ORDE:\1 llO DIA 

lll•m I: 

Votuçiio, cm turno único, do Projeto de Lei Uu Cúnwro1 n•,. J4. 
de 1'17H (n"' 1551/77. nu Cusu de origem) que dispõe !luhre a conta· 
gcrn t:m favor dos st:gumdos do INPS do tt:mpo de !lcrviço público 
cstaduul c municip;.ll, tcmlo 

p,\H.ECERES favorilveis, sob n"'s 530 u 532, de 197X, da~ C(l· 
111i-.~ôcs: 

- de Serviço Público Chll, 
- de lcgisluçi'lo Social, t: 
- de Fin11nças. 

Snhre :1 rnes;1, rt:querimcnto qut: scrfl lido pelo Sr. 1~>-Secrctúriu. 

f lido t' tlflrtJI'atlo o UKIIinu• 

REQUERIMENTO N• ZJ6, DE 1979 

Nos termos do mt. J50, combinudo com u alinea "u", do art. JI(J, do 
P.cgimt:nlo Interno, requeiro udiumcnto da votução do Projeto de Lei da Cú· 
mar a nv J4, de 197H, u fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Con~ti· 
tui~.;i"w c Justiç:1. 

Sala das Sessõcs, 2H de junho de 1'>7'l.- Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Irem Z: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' I1JH, de 1979, 
do Scnudor Lourival Baptista, solicitando u trunscriçào. nos Anais 
do Senado Fcderul, do discurso proferido pelo Senhor Presidente 
du Rcrúhlicu, João Baptista Figueiredo, em São Paulo, por ocusiiio 
do recebimento do Titulo de Presidente Honürúrio du Sociedade 
Rur:il Brusileiru. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senudorcs que o urrovum queiram permanecer sentados. {Pau· 

Aprovado. 
Scrú feit:1 u tr:1nscriçào. 

F. ti st'![Uinttt a matéria C'llja transaiçUo é .wlidtutlu 

"Minhas Senhoras, meus Senhores: 
Peço-lhes que recebam, com estas minhas primeiras palavrus. o meu 

ugrudccimento sincero pela homenagem que me prestarum. 
O título de presidente honorário da Sociedade Rural Brusileiru tem, 

pura mim, muito mais do que o valor simbblico da simples distinção. Passo 
;.alirmar. sem receio de contestação, que meu interesse pela agropccuária vai 
muito além da posição tomada nu fase pré·eleitorul. 

Com efeito. Decorrido menos de três meses do início do m~:u governo, a 
~nfusc à agriculturu- que proclamei como prioridade da minhu udminis· 
tr:u;ào - começa u tomar forma definida. 

Meu governo não se contentou em enunciar idéias gerais. Estumos agin· 
do. Providências concretas já se encontram cm vigor. ou foram encuminha· 
das ü discussão e votação do Congresso Nacional. 

Assim. o financiamento do custeio agricolu experimentou duas alte
ruções substanciais. De um ludo, desvinculou-se da politica de preces míni
mos. De outro, passa u cobrir até 100% das desembolsos cfctivumente exigi
dos no pluntio - os denominados valores bllsicos de custeio. 

Com referência U comerciulizuçilo de produtos rurais pude ut~:ndcr. 
atravi:s da Mensagem enviada uo Congresso, uma das mais universais rdvin· 
dicaçOcs do sctor agropecuíario: a eliminação do uval do produtor cm Nota 
llromissóriu Rural. Da mcsmu formu, ncará extinto, pela nova h:i, o dir~:lto 
de uçilo rcgrcssivu do credor, contra o endossante ou produtor :avulisw. 

O meu governo ucrcditu qu~:, assim livre do risco do crédito do compra· 
Uor, 11 produtor br:1sileirn pussurla u contar com mais racionalidade nu co
mcrciuliuu.;ão. Isso seria possível, também, pelo desenvolvimento du Céduh1 
de Cr~dito Industria\. 

No camrm d:a scgurunçu do produtor, cstumos propondo a cxtcnsiH.l do 
~eguro ugricolu, pelo PROAGRO, ni'lo só pura utingir o valor towlllos li· 
n:mt.:iamcntus, mas para ilhrungcr, inclusive, aqud~:s produtores que pouco 
~c utilitcm llo sbternu de cr~llito rurul. 

Jú foram eliminados lliverso!t cntruvcs burocríllicos, que dilkultuvam o 
acc:-.Ml Uu prtlllutor :w sbtcma dt: crédito. Cito dois, por li iterem de perto 
l'll!ll a mninnu dos prmlutorcs: os nrçamenlo!t- ante!t rígido~- da~ u~i:n· 

cias do Hanco dn Brasil: c <IS ~:xig~ncias, muita!t vezc!t proihitiv;a~. impostas 
aos mini c pequenos produtore!t. 

b'>il!t medidas rcprc!tcntam :~penas o início de um programu,que desejo 
hcm mais amplo, de ;1poio ii agrop~:cuúriu. 

Devo diler, aliús, quc é basicamente com os produtor~:s rur:ais que o 
Br:asil conta para diminuir nossa dependênciu extcrnu, ~:m matl:ri;.a de cn~:r
gi<l. atr;1v~s da produção de álcool e outros combustíveis oriundos de fonte!> 
renuvúveis. 

htou certo de que a agropccuáriu s:(berú corresponder a e!>~cs prupôsi
tu~ cnm o ;1umcnto Ue produtividade de que precisamos. A cxpunsão dil flr~:u 
rhultada, 4uc untcvcjo na decisão de todos, dará uo Br:.~sil, cm 19Htl, a maior 
,afr;t de nossa históriu. 

E por assim contur: c ror ter certeza da resposta Jirme, positivu, rúpida c 
jamais desmentida, qu~: posso dizer com conliança: o governo linunci<Há 
tudo o 4uc for plantado. 

Se necessúrio, comprará o que for produzido. 
Espero. poder voltur aqui, cm hr~:ve, pura, juntos, conferirmos os rcsul· 

lado~. 

Mui to obrigado." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3: 

Votuçào, em turno único, do R~:querimento nv 2UH, de: l'l7'l, 
do Sc:nador Dirceu Cardoso, solicitando o dcsarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n' 272, de 1978, de autoriu do Sc:nador 
Otto Lehmunn, que dá nova redução à alínea a, do urt. 32, du Lei 
n' 4.5'11, de 16 de dezembro de 1964, 

Em votuçilo. 
Os Srs. Senadores que o uprov;am permaneçam como se achum. (Pausa.) 
,\provado. 
A mutêria a qui! se refere o requerimento :.~provudo vohurú a trumitar 

normo1lmcnte. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei du Cúmara n~' 
M6, de 1977 (n~' '677 /75, na Casa de orig~:m), que ulteru dispositivo 
da Lei n• 4,591, de 16 de dezembro de 1964, tendo 

PARECERES, sob n•s 746 e 747, de 1978, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, contrário; c 
-de Economia, fuvorávcl. 

Sobre u mcsa, emendu que vai ser lida pelo Sr. IY-Sccretário. 

E lida u Jtguime 

EMENDA N• I -SUBSTITUTIVO . 
( dt pltnárlo) 

Di:·sc ao projeto a seguinte redução: 

Altera a redaçio do art. 17 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 17 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a 
vigmar com a seguinte redução: 

.. Art. 17. Os condõminos que rcpr~scntem pelo menos dois 
terços do total de unidades isoladas c fruções ideais corresponden
tes a oitenta por cento do terreno c coisas comuns poderão decidir 
sobre u demolição c reconstrução do prédio, ou sua alienação, por 
motivos urbunfsticos ou arq1,1itctõnicos, ou ainda no caso de condc
nuçào do edifício pela autoridade pública, cm razilo de sua insegu
runça ou insalubridade." 

~ IY A minoria nào fica obrigada a contribuir pura us obras, 
mus assegura-se à maioriu o direito de adquirir as purt~:s dos dissi
dentes, mediante avaliação judicial, ap\icando·se o proc~:sso previs
to no urt. I S. 

§ 2Y Ocorrendo desgaste, pela uçào do tempo. das unidades 
lmbiwcionais de umu edincuçào, que d~:precic seu valor unitf1tio cm 
rel:.u;rlll uo valor global do terreno onde se acha construid;.a, os con· 
dóminos, pcil) quorum minimo de votos que reprc:~entum dois 
tcr~·os das unidaUcs isoladas c frut;õcs id~:uis correspondente~ :.1 oi· 
tenta por cento do terreno c C()isas comuns, podcri10 dedU ir por 
~ll:l :ilicnuçàn lutai, procedendo-!te cm reluçilo1a minoria nu forma 
cstõ~hclccil.la nu art. 15 c seus pnrúgmfos Ucstu lei. 
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* Jl' Decidida por maiori:1 a alicnaçfw do prédio. o vaiM 
atrihuiJu à quot:1 dos CLmdôminos vencidos scrú correspondente ao 
prcçü crcth'ü c, no mínimo, ~~ avali:tçrw prcvi!'lt:t no* ~~· 1Hl ~~~ri

tério desses, a imôvciiLlcalizado cm úrea prâxim:~ ou adj<~.:cntc CLH1l 
a mcMllil úrea Util de construçi'lo", 

An. ;!1', Esta lei entra em vigor m1 dalU de sua puhlicaçi1o. 
t\rt. Jl' Rcvogum-sc us disposiçàcs em contrário, 

Juslincaçüo · 

As hipôtescs legais cm que à maioria se faculte deli bem r a demoliçrw nu 
rcconstruçr10 ou, aind<.l, alienação de prédio sem valer o intcrc!<lsc patrimo
niul di! minoria nào devem ser ampliados, instituindo-se critério novn c com 
:Jssinulilvcl gr<~u de subjetividade, sem correspondente ampliação dos requi
sito)~ p:1ra trio grave deliberaçllo de modo a dificultar pr:nicus espccui:Jtiv<.Js. 

A as.mciaçào du exigéncia de dois terços dos votos relutivos uos condó
minos· individualmente considerados a de quomm reprcscntativo de oitenw 
por cento dLl terreno permitirá se presuma, com risco menor, a lcgitimid:tdc 
da deliberação majoritária, afastando a hipótese de, por cxcmrlo, uma só 
rcssou. física ou juridicu, adquirir parte muior do prédio pura subjugar o~ 
dcmuis condóminos. 

:\lém do nwis, a presente emenda situa a matéria em tt:rmos de melhor 
t~cnica legislativa, uma vez que, na espécie, se cogita da altcraçilo de um úni
co urtigo du ld, o que torna desnecessúrios trés dispositivos isoludos puro.t o 
mcsmo preceito h:gal, como faz o projeto, 

Sula dos Sessões, 28 de junho de 1979.- Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana) - Em discussão, o projeto c a 
emenda, (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira discuti-los, declaro-u c::ncerruda. 
A matí:ria volta às comissõcs competc::ntc::s, para c::xamc dii emcnd;,t de 

plen~rio. 

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana) - Item 5: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçàü n'~ J5, de 
Jll79, (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con· 
clusào de seu Parecer n~' 351. de 1 Q79), que autoriza o Poder Execu
tivo a alienar à Empresa Agropecuária Santa Ursula Ltda., lotes no 
Distrito Agropecuário da Superintcndéncia da Zona Frunc:t dc 
Manuus {SUFRAMA) para a implantação de projetas dcvidamcn
tc aprovudos, em área de quinze mil hectares, tendo 

PARECERES, sob n•s 352 e 353, de 1979, das Comissões: 
-de Constllulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi

cidude: e 
- de Aa:rlculrura, favorável. 

Sobre a mesu, requerimento que vai ser lido pelo Sr. Jv.Sccretário. 

E lido ~ uprt11'ado o st>guinte 

REQUERIMENTO N• 237, DE 1979 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno. requeiro 
adiumcnto da discussão do Projeto de Resolução n~' 35, de 197'>, i.t lim de scr 
fcit:t na scssi'lo de 22 de agosto próximo vindouro. 

Sala d:ts Sessões, 2R de junho de 1979, -Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com u decisi10 do l'lc· 
núrio. o projeto sai da Ordem do Dia, para u ela retornur n<~ dtlta lixnda. 

O SR. PRESIDENTE ( Luiz Viunu)- Esgotado o matéria constuntc da 
Ordem do Diu, vai·st: passar à uprc:ciaçil.o do Requerimento nl' 233, lido no 
Expediente, de urgência puro a Oncio S/12/19. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Sr. Presidente, peco a poluvru. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo u palovro u V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pura encuminhur u votuci1n. 
Sem revisUo do orudor.)- Sr. Presidente, nu scssrto de ontem. projetos se
melhantes, forum upreciudos pela Cusa, Tive ocusil\o de votur contru o regi
me de urgência pura Uqut:les projetas e, mais do que isto, votur contru os 
projctos. 

Queritl upcnus rcgistrur que manterei u mesmu orientuçrto cm rcl:u;ào 
aos :~ssuntos que hoje deverão ser apreciudos pelo Sem1do Fcderul. Fico rcal
mt:ntc preocupado com o númt:ro de processos que chcgum uo Scn:u.Jo no 
cnccrramento dm seus trabalhos, ncsw ruse du Scss1'to Lt:gislutiva, c que tl:m 

t.le :-.c r april\';tJu, 11U ;lrrcdotdo!<~, ou ra.~~am a ~cr ítpredotdo' em re);!imc de ur
);!éll~la, 

Preocura-mc, Sr. Prc!<liJcntc, o vulto do!<~ cmpré!<ltinhl)l c\tcnw ... lJLIC :-.ll· 
llllllll a mui\ de hW milhões de dólares, que o Senado Federal tem conhccid1l 
1111!'1 últinw ... hurus. Suponho que, :testa illtura.jú J'I:IS~Illll du Cii!'IU uo~ 71111 mi
lhilc~ de dillares. A nós, da Oposição, f:1zmuito que preocup:ILl ;~vult;tr crc)l· 
ccnte du Uivid;.~ púhlica c~ terna. N1'to apenas d" divida púhlica l'cdcral. 111:1~ 

tamhi:m d:t csl:ldual c municir•ll. 
De modo que rarecc a nós que este i: um assunto que deveria ~cr e.\ilmi

rlildo curn esrcci:~l cuidado, Vejo que há interesses c rti/Õcs lJUC C!'ltimulam a 
arrll\'açllo r:'! rida dcsses ussuntos. 

Qucri<l apcn:ts dci...;m rcgistn1da, Sr, Presidente, :t minhu J'lll~i~·illl, lJUC é 
contrúria 1t urgl:ncia cm assuntos dessa natureza; c mesmo cm rcl:1çfu.' ;,u1 ~cu 

mérito. meu voto rcsso;.tl é contra esses projetas. (Muito hcm!l 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viono)- Continua cm votuci"' n m1ucri· 
menta. 

Os Srs, Senadürcs que o aprovam permaneçam sentudos. (Pau~;.!.) 

Aprovado. 
:\pruvado o requerimento, passa-se à apreciação da m:nérit1, lJUC fni 

dcsr:tchada às Comissões de Finanças e de Constituiçilo c Justiça. 
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1~-Sccrctúrio. 

SUo JidoJ m ÚguinteJ 

I'ARECERES N•s JHZ E JHJ, DE 1979 
PARECER N• JRZ, DE 1979 

Da Comlssiio de Finanças, sobre o Oficio us" n~ 12, de 197.9.(n~' 
RZI/79, na origem), do Senhor Go•ernodor do Estado do Rio de Ja
neiro, solleilando autorlzaçio ao Senado Federal pa,ra contraia r em· 
préstimo exlerno, no ••lor equhalenle 1 USS ISO,OOO,IHIO.OO (cento 
e cinqüenla milhões de dólares americanos}. 

Rclacor: SenadGr Tancredo NeYes 
Na forma do disposto no <~rt. 42. inciso IV, da Constituição, o Scnhur 

Governador do Estado do Rio de Janeiro vem solicitar ao Sen<~do Federal u 
necessária autorizaçilo para que uquele Governo possa contnltar emprésti
mo externo, com o aval do Governo da União, no valor equivulentc :.a US~ 
15lJ,lllJO,lJOU.UO (cento e cinqUenta milhões de dólares americanllll), 

2. A .nensagem do Senhor Governador do Estudo do Rio de Janeiro 
esclarece que a Região metropolitana do Rio de Janeiro, criada pelo art. 19. 
porágrofo unico do Lei Complcmcntor n• 20, de I• de julho de 1974, licuu 
constituída "pelos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Ca~ius, 
ltaboraí,ltaguaí, Magé, Muricá, Nilópolis, Nova lguaçu, Par<~cambi, Petró· 
polis, São Gonçalo, São João de Meriti c Mangaratiba, onde se concentram 
cerca de 85% da população de: todo o Estado" e que para possibilitur o seu 
desenvolvimento foi criado pela mesma Lei, um Fundo Contábil. destinado 
a linanciar os programas e projetas prioritários para a Região, constituído 
- inclusive - de '"produtos de operações de Crédito, internas e externas, 
observada a legislação federal pertinente", 

3. "Assim, o nosso Estado teve: de enfrentar", - prossegue o mc~mo 
documento- "em todo o seu território, investimentos inadiúvcis. entre U!'l 
quais, os seguintes: rcaparelhamcnto dos sistemas de Segurança Pública c Pc· 
nitcncíúrio: obras de Saneamento Básico do Sistema de drenugem de rÍll!'> c 
lul,!oas; iimpliaçào dos sistemas de: abastecimento d'~gua: implantação de si~
tcmas de controle ambiental: ampliaçilo dos sistemas de esgotos sanitúrios: 
implantação e p:tviment:u;ilo de rodovias: modernizuçilo do equipamento 
hospituli.ir: conclus~o da construçil.o c do aparelhamento do C um pus dta Uni
vcrsidadc do Estado do Rio de Janeiro e noutros centros." 

-1. Pma a concretizaçilo do.empréstimo, foram satisfeitos os seguinte~ 
aspcctos requeridos pel:1 legisluçllo pertinente: 

a) roi rromulgudu ii Lei Estadual nY 244, de 19 de junho de 
1979, autorizando o Estado a contratar crédito externo até u \l:llor 
de USS 200 milhões; 

b) foi reconhecido o carâter priorit!trio du opcruçi\u cu rrinri
dude de pagamento do Estado, relu Secreta riu de: Phancjol!]lcntu du 
Presidência du RepUblicu, conforme o A viso nv 461j79, de 211 de ju
nho de 1979: 

c) roi cnc:tminhadu ao Senhor Presidente du Rcpúhlil:a 1.1 b
pusiçi\u de Motivos n~' ~~I. de 20 de junho de 1979, propondo 'cj;t 11 

Estudo do Rio de Janeiro 11utorizndo u dirigir-~c ao Senado ht.lc
rul, paru os lins previsto~ no :trt. 4~. item IV, in ,/i1w. da CtHl,ti· 
tuiçno Federal." 
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5. ,\expedição da cn:dcncial, pela Corni~sào de Empré~tirnm b;tcr· 
nm (CE.MI1EXl, l'<lr-~c~ú previamente às ncgociaçües com o~ ban4uciros llll 

c>.tcriur, para iltendimento do disposto no art. ~"'. inciso I, dn Decreto 
65.tl71, de ~7 de agosto de 1969, c no Decreto n9 74,157, de b de junho de 
I!J74, 

6. As conllições crediticius da operuçilo serf1o exilminadas p~:lo Minis· 
tério da Fazcnd:~, cm aniculaçào com o Banco Central do Brasil, no!~ termo!< 
do art. 1"', inciso li, do Decreto n9 74,157,de6 de junho de 1974, após a apre· 
'cntacf1o du rcspcctiv:1 minuta de contrato. 

7. Cumpridas as exigências da legislação Fedcral c do Regimento ln· 
tt·rno (art. 403, alínea a, b e c), opinamos pela aprovação do presente pleito, 
cuntido no oficio do Senhor Governador do Estado do Rio de Junciro. nu 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÀO N' 42, DE I'J7'1 

Aulllrilll 11 Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar ope
nu:iin de empréstimo externo no l'Dior de tJSS ISO,OOO,OOO,OO (cento 
c clnqÜl•ntu milhões de dólares americanos), pau financiar o Progra
mo de lntl'stimentos Sócio-F.conômlco do E~tado. 

O Scnudo Federal. resolve: 
Art. P•' E o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado u reali

lar. com o aval do Govc:rno da União, uma operação de empr~stimo externo 
no valor deUS~ 15U,UUU,UOU.UU (cento c cinqUenta milhões de dólares ame· 
rica nos), ou o equivalente em outras moedas, de principal. junto ao linuncia· 
dor :1 ser indicado, sob a orientaçUo do Minist~rio da Fazenda c do Banco 
Central, destinado a financiar o Programa de Investimentos Sócio-Econõrnico 
daquele Estado. 

t\rt. 2v A operação de empr~stimo realizar-sc-á nos termo:. aprovado!~ 
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros. despesas operacionuis, ucrés
cimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brusil 
para registro de empr~stimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais ex.ig~ncias dos órgilos encarregados da execuçtw da poiitic<~ 
econômico-financeira do Governo Federal, c, ainda, o disposto na Lei Esta
dual n' 244, de I 9 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro, do dia 2U de junho de 1979. 

Art. )9 Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de junho de 1979,- Cunha Limo, Presidente

Tancrrdo Neves, Relator- Lomanto Júnior- Mauro Bennides- Vicente 
Vuolo- Jorae Kalume - Arnon de Mello- Mendes Canale - Affonso (a
margo. 

PARECER N• 383, DE 1979 

Da Comlssio de Constltulcio e Justlca, sobre o Projeto de Re
solução n"' 41 de 1979, da Comissão. de Finanças, que .. autoriza o 
Governo do E;tado do Rio de Janeiro 1 realizar operado de emprés
timo externo no valor de USS 150,000,000.00 ( ccnlo c cinqüenta mi
lhões de dólares americanos) para financiar o Programa de lnnsli
mentos Sóclo-econômlco do Estado". 

Relator: Senador Hu~~:o Ramos 
Apresentado pela Comissão de Finanças. o p.resente pr~jeto de r:so

luçtiO uutoriza (urt. IY) o Governo do Estado do R1o de J?n~lfo "a reuhzar 
com o aval do Governo da Unii\o, uma operação de emprc:sumo externo no 
valor de US~ 15U,UUU,UUU.UU (cento e cinqUenta milhões de dólares america· 
nos), ou o equivalente cm outras moedas, de principal, junto uo linunci:1dor 
a ser indicudo, sob u orientuçào do Minist~rio du F:1zenda e do Banco Ccn· 
trul do Brasil, destinado a financiar o Programa de Investimentos Sócio· 
cconõmico duqucle Estado". _ . 

2. O artigo 2Q do projeto, ora sob cx.ame, diz que ··a operaçao de 11· 
nnnciamcnto rcalizar-se-á nos moldes c termos aprovados pelo Poder Execu· 
tive Federal, à tuxu de juros, prazos, acr~scimos c condiç5es ud~i~idos pelo 
Banco Centrul do Brasil, pura registro de financiamento du espec1e obudos 
no exterior obedecidas us demais e:dgi:ncius dos 6rgàos cncurregudos da 
politica cco,nõmico·linuncciru do Governo Feder~!, e, uindu •. ? .disp~s~o du 
Lei Estuduul n' 244, de 19 de junho de 1979, pubhcudu no Dwrw OJ•c•ul do 
Estado do Rio de Janeiro, do dia lu de junho de 1979". 

). Puru u ren1iz:1çÜo da operuçào foram satisfeitos os seguintes aspec
tos, requeridos pelu legisluçno fcderul e pelo Rcgimento lntcrnll do Scnadn 
l'cdcral (art. 4U3): 

"u) foi promulgada a Lei Estadual n: 744, de l'l de j.unho dc 
!979, autoriL>~ndll o Estado a contratar crt:d1to cxtcrrw utc ll valnr 
de USS 200 milhões: 

b) foi reconhecido o caráter prioritário da opcraçüo c a .::1pa· 
.:idade de p:1gamento do Estado, pela Sccrct:.u ia de Planej:m1enlll 
da PTL!!<idi:nci<.l da República, conrorme o Avbo n" 46lj7lJ, de ~(I 
de junho de 197U; 

c) foi enc<~minhildu uo Senhor Presidente da Rcpúhlka u E.\· 
posiçlw de Motivos n9 221, de 20 de junho de 1979, propondo ~eja 
o Eswdo do Rio de Janeiro uutorizado a dirigir-se ao Senado Fede· 
ral, pura os nm previstos no art. 42, item lv. injine, da Consti· 
tuiçiio Federal." 

4. Como se verifica do exposto, a matéria foi detalhudamentc e.'<<.~ mi· 
n<.~da pela Comissão de Finanças, que após cumpridus todas exigéncia~ regi· 
mentais, opinou pelil aprovação da solicitação do Governo do Estudo do 
Rio de Janeiro, nos termos do projeto de resolução que apresentou. 

5. No que compete a esta Comissl\o examinar - aspecto juridico· 
constitucional- nuda há que possa ser oposto, podendo o projeto ter trami· 
t<.u;ào normill. 

S;lla das Comissões, 27 de junho de 197Q.- Henrique de Lu Rocquc, 
Presidente- Hugo Ramos, Relator- ~elson Carneiro- Tancredo :"eles 
- Aloyslo Chaves- Raimundo Parente- Bernardino Viana - Almir Pinto 
- Helvídio Nunes - Moacyr Dalla - Aderbal Juremo. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- O parecer da Comissão de Fi· 
mmças conclui pela apresentação de Projeto de Resolução n<~ 42. de 1979, 
concedendo a autorização solicitada; o parecer da Comissiio de Lo,nst·.tit u11:ao 
c Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' .$2, 
1979, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a reali· 
lar operação de emprí:stimo externo no valor de 
US~ 15U,UUU,OOU.UU (cento c cinqUenta milhões de dólares ameri
canos), para financiar o programa de investimentos sócio· 
econômico do Estado. 

Em discussiio o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrudu. 
Em votaçiio, 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.) 
Aprovado, 
A mat~ria vai à Comissilo de Redução. 

O SR. PRESIDEI'\TE (luiz Viana) - Passa-se, agora, à votaçf1o do 
Requerimento n~' 234,1ido no Expediente, de urgência paru o Oficiei n~' 13, de 
1979, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o uprovam queiram permanC~;er sentudos. (Pau· 

~a.) 

Aprovado. 
Aprovudo o requerimento, pussa·se à upreciução da matéria, 4uc foi 

despachada Us Comiss~es de Finanças e de Constituição e Justiça. 
Sobre :1 mesa os pureceres desses órgãos t~cnicos, que vila ser lidos pelo 

Sr. I~'·Secrc:tário. 

São lidos os .rfJ:Uintt'.f 

PARECERES N•s 384 e 385, DE 1979 
PARECER N• 384, DE 1979 

Da Comissilode Flnancas, sobre o Oficio "S" n•l3, de 1979 
3Hlf79, na origem), do Senhor Prefeito do Munleiplo do Rio de 
m~lro, solicitando IUtorizaçiio do Senado Federal para contratar 
préstimo externo, no valor tquivalente a USS 150,000,000.00 
e clnqUtnta milhões de dólares americanos), desllnado a 
projetos prlorilârlos duquele munlclplo. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Senhor Prefeito da Cid:1de do Rio de: Janeiro, na forma do que 
o art. 4:!, item IV, du Cllnstituiçiio, vem solicitar uutorizaçào desta Casa 
ljllt: aquela Prefeitura pos~a contratar empréstimo externo. com o uvul 
Cilwcrno da Uniào, no valor equivulentc u us~ 150,UOU,OOU.{J{/ (cento c cin
qllent;l milhOe!< de dólares americanos), cujos recursos dcstinOIT-SC·ilo :1 fi. 
nandar projctos prioritúrio~ pan1 o desenvolvimento económico-~ocial do 
~lunicipio. 
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P:~r:tjustinc:tr o rleito, o chefe do Executivo du Cidude do Rio de J:tnci
ro, ul'irma: 

.. u) E f:~to notório que as atuuis receitas ordin:irii.ls d:J Prefei
tur:.t du Cid:~dc: do Rio de: Janeiro nUa se revclum sulicicntes ruril a 
:ttuacào do Governo cm úrcas críticas de relevante interesse soci:ll c 
económico; 

b) Considerando esse fato, o Governo Municipal dimensio
nou :ts suas despesas rrevistus rara o exercício de IQ79, est:thele
ccndo ril!oroso pluno de contenção, r.em prejuízo de progr:unus in
disrcnsúvcis t1 qu<~lidade de vida do' povo carioca," 

.l DeslaCi.l o mesmo documento que o Município terá de c:nfn:nwr Uis· 
pêndios inaUiâveis. u saber: 

" - implantação de controle ambiental; 
- construção, modernização e equipamento de unidudes 

mé:dico-sani tárius; 
- moderniz>~çào de unidades escolares de IY grau: 
- construçito e aparelhamento de unidades de assistência ao 

menor carente; 
- modcrnizaçào administrativa, formação c <~pcrfciçoamento 

na {trca dc: recursos humanos." 

4. Par:1 atender o disposto no art. 403, do Regimento Interno, foram 
:tnex>~dos ao presente: 

u) cópia do Aviso n• 463, de 1979,do Senhor Ministro Chefe da Secreta· 
ria de Planejamcnto da Presidência da República ao Senhor Ministro de Es· 
tado da Fazenda, reconhecendo a prioridade requerida, para os efeitos do 
Decreto n' 74,157, de 6 de junho de 1974, e do art. 4• do Decreto· lei n' 1.312, 
de 15 de fevereiro de I 974, com a redaçào dada pelo art. Jv do Decreto-lei nY 
I.SSH, de 17 de junho de 1977; 

b). cópia da publicação oficial com o texto da Lei Municipal nY 107, de 
IIJ de Junho de JQ79, autorizando o Município a contratar crédito externo 
illé o valor de us~ .200 milhões: 

c) Exposiçuo de Motivos n• 223, de 20 de junho de 1979, do Senhor Mi· 
~istro de Estado da Fazenda, env.i<~da ao Senhor Presidente da República, 
tnformundo que o exame das condaçàes creditícias da operação será cfctuado 
pelo Ministério d:t Fazenda. cm articulação com o Banco Central do Bmsil. 
m1s termos do art. IV, inciso 11, do Decreto n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, 
:.tpôs a apresentação da minuta de contrato e propondo seja o Município do 
Rio de Janeiro autorizado a dirigir-se ao Senado Federal: e, 

d) cópia do despacho do Senhor Presidente da República autorizando o 
pleiteante a dirigir-se ao Senado Federal, para os fins previstos no art. 42, 
item IV, "in nne", du Constituição. 

[)o exame do processado, verifica-se que foram o bt-decidas as cxigén
diiS c trúmitcs legais estabelecidos pelo Decreto nQ 74. 15 7, çle 6 de junho de 
1 'J7-4, p:tra pedidos de exume para contratação de empréstimos, operações de 
crédito ou acordos externos. de intl!n:sse dos Est:1dos, do Distrito Federal c 
dos Municípios. 

S. Cumpridas as exigências do ilrt. 403, alíneas u. b e c, do Rc:gimento 
Interno, opinamos pela uprovaçào do presente pleito, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUCÀO N• 43, DE 1971l 

Autoriza 11 l,refeituru dn rldnde do Rio de Jaqtdro a realizar 
operado de empréstimo exltino no •aalor de USS 150,000,000.00 
(cento e cinqüenla milhões de dólares amerinnos) pnru financiar pro
jrlos prlorllírlos naqu•l• Municlpio, 

O Senado Fedc:ral resolve: 
Art. I"' H a Prefeitura da Cidllde do Rio de Janeiro autoril.ada u re:.tli· 

1ur, l'Om o avul do Governo da Uniiio, um~ operuçào de empréstimo externo 
nu valor de US\ I Sli,UOO,UUO.OO (cento c cinqUentu milhões de dólures amcri· 
l..':tntJs), ou o \.'quivalentc em outras moedas, de principul, juntou nnunciudor 
a ser indicudo, sob :.1 oricnlUçilo do Ministério da Fazenda e do Bunco Cen· 
tr:il do Ur;.tsil, destinado u nnanciar o Programa de Investimentos Sócio· 
l·.conómico daquele Municipio. 

Art. .:! 11 1\ opcr:u;iio de empréstimo realil.ttr·Sc·{t nos termos aprnv:tdm, 
relu l'nder E>.ecutivu Fetlcr:.tl, it tuxa de juros, dcspc:sas orcruciurwis, acrb· 
dmm. pr:11os c denwis condições udmitidus pelo Uunco Centrul do Brasil, 
rura re~istro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecida~ :1s 
denwis e.\i~êncius dos úr~iiosencarre~udus du e:(eeuçiio du polith::r econúmi
l..'tl·finam:eira Ju Governo FcLicral, c, uinda, o disposto nu Lei Munidr:d 
111' 1!!7, de I'J de junlw de I'J7'1, publicad:t no JJiúrio 0/il'ia/ do Estmlu do 
Rio ,]1: J;111ciro dn diu :!!I de junhn de l'l79. · 

Art. J~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicuç1'1o. 
S:du Uas Comissões, 27 de junho de 1979,- Cunhullmu, Presidente

Tancrcdo Ncns, Rel:ttor- Affonso Camargo- Mendes Canulc- Lom11nto 
Júnior- Jors:c Kalume- Arnon de Mello- Vlccnlc Vuolo- Mauro Bcne .. 
tidcs. 

PARECER N• 385, DE 1979 

Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de Re .. 
solução n~' 43, de 1979, da Comissão de Finanças, que "uutoriza a 
Prcfclluru da Cidade do Rio de Janeiro a realizar operação de em
préstimo C)'; terno no nlor de USS JS(MlOO,OOO.OO (ccnlo e cinqüenlu 
milhões de dólares americanos) para financiar projctos priorilário~ 
nuquclc Município". 

Relutar: Senador Hugo Ramos 

De :lutaria d:1 Comis~ào de Finanças, vem ao exame deslól ComissUo o 
projeto de resolução que :.rutorizu a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
- (art. IY)- a realizar, com o aval do Governo da União empréstimo ex ter· 
no, no valor equivalente li US$ 150,000,000.00 (cento e cinqllenta milhões de 
dólares amcricunos), cujos recursos destinar-se-ào a financiar projetas prio
ritúrios para o desenvolvimento económico-social do Município. 

A operuçào de crédito, na conformidade do artigo 211 do referido proje· 
to. "re:tlizur-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à t:1xu 
de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos c demais condições ud· 
rnitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro de empréstimo da espécie 
obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos órgãos encurregados du 
cxecuçUo d:t politica econômico-linanceira do Governo Federal, e, aind:t, o 
disposto na Lei Municipul n• 107, de 19 de junho de 1979, publicada no 
/Jiario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, do dia 20 de junho de 197q". 

O mérito do pedido foi amplamente examinado pela Comissão de Fi
nam;as, que concluiu pela concessão da medida pleiteada, nos termos do pre
sente Projeto de Resolução, 

Nada há que possa ser argUido contra a proposição no que eompc:tc: a 
esta Comissão examinar, c c:stá corretamcnte formulada sob os ângulos 
constitucionais c juridicos, razão pela qual entendemos deva ter tramitação 
normal. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979.- H•nrlque de La Rocque, 
Presidente- Huao Ramo1, Relator - Nelson Carneiro - Tancredo Ne•es 
- Aloyslo Cha..,- Hehldlo Nunes- Moocyr Dalla- Adorbal Juroma
Almlr Plnlo - Raimundo Parenle, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna)- O parecer da Comissuo de Fi· 
nanças conclui pela apresentação de projeto de resolução concedendo a au· 
torizaçào solicitada: e o parecer da Comissão de Constituição c Justiça con· 
clui pelu constitucionalidade c juridicidade do projeto. 

Só!.) 

Completada a instrução da matl:ria, passa-se á sua apreciação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 43, de 
I 979, que autorizu a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a reuli
zar operação de empréstimo externo no valor dc: 
US~ 150,()()(),()()(),00 (cento e cinqUenta milhões de dólures ameri· 
canos) para financiar projetas prioritários naquele município. 

Em discussuo o projeto. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovado. 
A m:llériu vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu) - Sobre a mesu, redaçõcs linuis 
liUe vru) ser lidas pelo Sr. 1'~-Secretúrio. 

Siio lida,ç as Jeguintt'.r 

PARECER N• 3116, DE 1979 
Oa Coml!i!tiio de RedAçâio 

I~cduçiio nnal do flrojcto de Rc!ioluçiio nY 42, .de 1979, 

Rclulnr: Sl•nudor I>lrccu Curdosu 

t\ Comissão urrcsenta a reduçno 11nal do Projeto de Resollll.;i'ln nl' 42, 
de ~tl7'J, l~lle a~to.rit.n o Governo do Estado dn Rio de Junciro ll re:11ilar ore· 
raçao de rmpn:strmo externo no valor deUS\ I~O,!JOU,IIOO.t!O (cento e l..'in· 

i.. 
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qUcnta milhõt:s de dúlmcs nnrtc·amcricanns) para financiar n Pro~r:1ma de 
lnvc~timcntos Sócio·Econômicos do Estado. 

Sala das CnmisslJcs, 2H de junho de 1979,- Adulherto Senu, Presidente 
- Oirccu Cardoso, Relator - Mendes Can11lc - Suld11nhu Ucrzi. 

ANEXO AO PARECER N• 3X6, DE I'J7'l 

Rcd11çiio nn11l do Projeto de Resolução nq 42, de 1979. 

F:u;o sahcr que o Scnudo Federal apmvou, nos termos do :1rt. 42, ind~o 
IV, da Constituiç;h>, c cu, , !•residente, promul~n :1 seguinte 

I!ESOLU(i\0 N•' , DE 1979 

Autoriza o Gotcrno do Estudo do Riu de Janeiro 11 realizar opt•
raçüo dt• cmpréslimo externo no valor de LISS t5U,IIIJO,fiOU.OO (cento 
t.• cintliit.•ntu milhõt.•s de ditl11rcs nonc-amcricunos) para financiar o 
Pro~rama dt.• lnn·stimcnro' Sltcio-Econômlcos do f.stado. 

O Scnudo Federal resolve:· 

Art. lq E o G\werno do Estudo do Rio de Janeiro :1utoriz:ulo ;1 rcali· 
nr, com o aval do Governo da Unir~n, umu opcrução de empréstimo cxtcrn\l 
no valor deUS~ 15U,!JOO,UtJO.ou (cento c cinqUenta milhões de dúl:trc:-. norte· 
~mcric:.mos), ou o equivalente cm outras moedas, de principul, junto :1o li· 
nanciador :1 st:r indicado, soh a orientaçr10 do Ministério da F:11t:nd:1 c do 
Banco Ccntrul do Brasil, dcstinudo a financiar o Progruma de Investimentos 
Sócio-Económic!)s daquele Esl:ldo. 

Art. 21' A opcr:1çrto de empréstimo rcali7.ar-sc-ú no!! termos aprov<.ldO!'I 
pelo Podcr Executivo Feder:~ I, à taxa de juros, dcspcsus operacionais, acrés
cimos, pr:1zos c demais condiç(lcs admitidas pt:lo Banco Central du Br<~sil 
para rcg.istrn de empri:stimos du espécie obtidos no exterior, obedecida~ as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução d:1 política 
cconilmico-fin:mccira do Governo Ft:dcral, c, :1inda, o disposto n;l Ld Esta· 
dual nq 244, de IIJ de junho dc 197'>, publicada no Ditirio Ojiâal do bt:1do 
do Riu de J:1ncirll c.lll diu 20 de junht1 de 1979. 

Art. J~' Esta Rcsoluçrw cntra cm vigor n:1 dut:.t dt: sua ruhlh:açrtll, 

PARECER N• 3K7, DE 1979 
Da Comissiio de Rcda('iiu 

Redução nmll do Projcro de Resolução n1• 43. de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão aprcscntu :1 rcdaçi1o final do Projeto de Resolução n1' 43, de 
P>79, quc autorit<.t a Prcfcituru d:1 Cidade do Rio de Janeiro u rt::ditm ore· 
raçiin de empréstimo e:<tcrno no valor de US.S ISU,UOU,lJIJU.I!ll (cento c cin· 
qllcn\:1 milhõc~ de dólares nortc.arnericanos) para financiar projchls priori
túrius naquele Municipio. 

Sala das Comissl11:s, 2H de junho dc 1979,- Adalberto Senu, Prcsidt:ntc 
- Dirceu Cardoso, Relator - !\tendes üanale ....: Suldanhu Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• JM7, DE l'll'l 

Redaçiio flnal do Projeto de Rcsoluçiio n9 43, de 1979, 

Faço sahcr que o Senado Ft:deml apro\'ou, nos termos do :1rt. 4~. im:isu 
IV, da Constituição, c cu. --• !>residente, promulgo a ~eguintc 

RESOLUÇAO N' , DE l'll'l 

Autoriza 11 Prereirura da Cidadl' do Riu dt.• Janeiro u realilar 
operuçiio de emprésrimu externo no valor de liSS 15U,OUU,UlHI.UU 
(cenlll c cinqÜt.•ntu milhões de dólares norte•UmcriciiOOS) pura nnan
cJar projctos prioritúrios naquele Município. 

O Scnadu Federal resolve: ·; 
Art. IV E :1 llrefcitum du Cidade do Rio de J:mciro :tutorillula <1 rcodi· 

nu, com o aval dll Governo d>i Unii1u, um:~ opcraçr1o de empré!'ltimo c:o.terno 
nu valor de US~ 15U,li0U,UUU.OO (cento c cinqUcnW milhõt:s de dólares nortc
ameri..::lnns), 1HI o cf.luiv;llcnte cm oulras moedas, de princip:ll,junto :1 lin:ul
ci;ldor a ser indicado, suba orientuçi'lo do Minist~rio d:t Fazenda c do Banl.'n 
Centr:d do Brasil, destinado a financiar o Progr:1ma de lnvestimentn~ Súdo· 
l:..:unúmk\lS dmJucle Município. 

Art. ~1' ,\ opcraçi'lo de cmpri:~timo re;tlizar-~e·Ú nos termo~ :qmwadu~ 
relu Pndcr E>.ecutiVll 1-'cdcral, Íltil'i.il de jurns, dt:spcsas ore racionai ... :l..:rc~
..:irno~. prato-; c demais 1:onJiçt,es allrnitida~ pelo Bam:n Central dtl Bra'tl 
p:1ra n:!!i~tro de emprb.timo~ da e~pí:cic ohtidns 1111 e:o;tt:rior, nbcdcl..'ida., ii' 

dcmai~ t'\irí:n..:ias dm. ilr~ih1~ CIH:arreJ.!;tJoo, da c\ecu~·;lo dn p,1litk:1 
cctllllllllkn·línarli.:eir;1 do (itli'Cflltl 1:cdcral c, ai mia, 11 disptl't!ll\a ll'! ~IU1l!· 

dpal n" 1!17, de 111 de junho de 1979, puhlic:~da no Oiário Ojiciul do ht;1do 
do Rio dt: Jancirtl do dia 20 de junho de I'J79. 

Art. Jq bto.1 Resoluçr1n cntm cm vigor na data de ~u:1 puhli..:;1çi'w. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- Trutando·sc de matéria~ cm rt:gi· 
me de uri,!Cncia, p:tssa-sc à sua imcdh1ta apreciação. 

Em discussfw ;a rcdaçrw \inal do Projclo de Rcsoluçi'w n'·' 42. dc I '179, 
anteriormente lid:1. (J>:JUsa.) 

Enccrrudu. 
Em vot:lçi"to. Os Srs. Senadores ljUc a aprovam queir;.tm pcrm;mcccr 

~cnwdos. (Pausa.) 
Aprov:1da. 
A matéria v:li ;t rromulsação. 

O SR. J»RESII>ENTE ( Luit. Vianu)- Passu-sc U aprcciaçi'1o da rcdo.1çi'ao 
linal do Projeto c.lt: Rc~oluçi'ao nq 33, de 1979, 

Em diseussi'w. (P:tusu.) 
Enccrrad:1. 
Em votaçi'1o. Os Srs. Senadores que a uprov;1m 4uciram pcrmanc~.:cr 

scnt:tdns. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ri:1 vui ii promulgaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana I- Concedo a palavr" ao nohro Se· 
nadar Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCl'RSO QL'E. 
f.'NTRF.GUF. .1 RF.VISÃO DO ORADOR, SF.RA l'l!BUCA/!0 
I'OSTF.RIORMENTF.. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavru ao nohre Se· 
n:1dor Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA -PI. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No início desta semana, o eminente Senador Leite Chaves, do Paranú, 
dcnunciav:1 neste Plenário o desafio do· Grupo Attala dc fechar três de sua~ 
usinas no Brasil, umo1 no Paranú, ou trá cm Minas Gerais c a terceira cm São 
Puulo, c.Jci.\:~ndo ;.w desamparo cerca de 70.000 empregados, c:1so o Guvcrn{l 
FeJcral ni'1o lhe cunccdcssc uval para uma operação de 300 milhões de dóla· 
rt:s dcstin:1dos :1 cnhrir su:1s diliculd:tdes linanceir:1s c dar cxpansi1o ~~~ su;1~ 
ativid:tdcs industriais. 

No1 oportunidade, o ilustre colega argumentava que :1 emprt:sa t: ~cu~ 
prin..:ip~1is dirige~tcs tinham recursos bastantes, embora que inwhili~;1do~. 
par;t cohrir os seus débitos. E, hoje, o Jornal do BruJiJ notici;t qut: c~~c~ déhi· 
tos subcm a 5 bilhlles, c 3:!:! milhõcsdc cruzeiros c o seu património é cstinm· 
du cm J\,7 hilhllcs. 

f\las, ;.1 <ltitudt: do Grupo Attala, que o eminente: Scn:1dor dcnun~.:iuu 
l.'nmu ch~1nt:1gcm, ~insistir cm que o Govcrno Fedt:nll ê qucm deve ~oludn· 
na r os seus prohlema's, ti10 dificeis e :tm:1rgos para as pcsso;ts que dependem 
das ati\'idadcs industriais do Grupo, 

Sr. Presidente c Srs. Scn~1dores: 

URGE A REFORMA BANCARIA 

Ji'l é t.•omurn atrihuircm·se aos tecnocr:ttas c ao sistema hum.:úrin u~ fra· 
f.'a~~1~ dc certos ernprt:cndimentos econômicos. 

Vi;.1 dt: regra, ii cmpres<.1 inici:t suus atividudCs com linanci:tmcntu han
c{lrin, l.jLtC v;1i de 50 u HU'~n dos investimentos globais, incluindo capital de gi
ftl, Dentro dessr: critério, dcvcm dispor os cmprcsários de recurso~ próprios 
~1uc mer.Jciam de 2U it 5U''f., conforme o limite lixado pela instituiçrw linanl.'ci-
ra. 

Jmpluntar.lu ''projeto c iniciudo o processo de fabricaçim, ll~ produto~ 
industri:tlitadns têm Uuob dcstin;1çõcs: a fornwção de cstoqucs c a Clllocaçt1o 
dus produtos i.ICah:tdll~ no mer~·ado, Essa colocaçào é fcitu rncJhmtt: vendas 
ii vista ou a pr:1w. 

O cupital de gim, incluído nos invl.!stirncntos glohais do projeto. 
Je~tina-sc it aquisi11ih1 de nHttérht·prirna, müo-Jc·úhr.t vari:'l\'c[, in~unms di· 
\'l.!r~m. ctl.'. 

01.'orrc que uutro!'l ban..:us, que nito aqu::lc lJUC lin;lll..:i~tu u pwjelu, P'l
dcrÜil ser pnu.:ur;Hhl.~ p.tra l'inotnciar aql,clcs itcn~ 4uc JÚ e~tiw ..:nbert\l' ri· 
nar11.:eiramcnh: pd:1 parcela de c;tpital de girtl prt:vista init.:ialllll'ntc rw~ irl\C'· 
llmcntm l'lnhai~ dtlprnjetll, Dai, cntàu, i: \]Ue 'Uf!!l' o llll'fi:adn paralelo, que 
dil'icilrncntc pode ~er wntrnlado pcln h;nH·n que dt'tl ulhl·rtur.t IÚJ:n~~.:cira. 
dc,dc n iui.:iu. i\11 proj1•t•1. 
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E esse mercado par;.llelo foge ao controle do banco financi:1dor, ;Hr;tvC:s 
de desconto por outros bancos de parte das duplic:ttas emitidas pela cmprc::-.u 
finandad:t, c oriundus d;.ts vendas a prazo dos produtos industrialilados: de 
f;ltur;.ts de fornecedores de insumos diversos, com vencimento que v;.d utC: 9U 
dias: de crêditos obtidos mediante desconto de promissóri:ts com vincul:tçrUJ 
de avalistas: de crêtidos especiais concedidos uos dirigc:ntcs c fumilii.trcs d;t 
c:mprc:sa; c:, c:m alguns casos, até de emprêstimos obtidos no exterior uo am· 
p;tro da Resolução nll 63, do Banco Central do Brasil, sem fula r dos cmprês· 
ti mos obtidos junto :1 agiotas, 

Essa m:tlhu de fimtnciumentos extra-projetas trunsfcrc uos cmpn:súrio~ 
forte poder uquisitivo que os lcv:t a cspeculur nos negócios muis rentúvcis do 
rnen::11.lo, princip;~lmentc cm m·er night, no opt>ll market. cm transaçõcs imo
hiliúrias c mt intcrrncdiaçào de bens nào pcrccivc:is de larga fuix:1 de dcman
d:~. 

No momento, cstâ causando cspêcie a crise financc:iru que atmvcss;t o 
Grupo Attttlu. E munchc:te nos principaisjonria so P:tis e já mereceu desta
que no Senado Federal. 

Noticiu o Jomul do Brasil, em sua ediçllo de 26 do corrente que, c:m no
vc:rnbr~l de 1977, o Bunco do Brasil elaborou esquema para a conccssrto de 
um cmpr~stimo llc Cr.S 420 milhões ao Grupo, quc: teria recusado, tcmendll 
nllo fosse atendido pelo Govc:rno Federal, utrav~s do IAA. cm prctcnsrw de 
C r~ :! bilhl1cs c 20 milhões, destinados u projc:tos de tri:s usin:1s de: açúcm c 
úlcool. 

Como garuntia da opcmç~o de CrS 420 milhões, o Banco do Brusil c.\ i· 
giu procur;~ç~o paru :tlicn:tr os bens de t\ttala que, segundo o grupo, cr:tm de 
v~tlor muito superior ao crêdito pretendido. 

Segundo, :linda, o noticiário, :1traví:s de levantamento dos bens do Gru
po A ttali.l, mandado proceder em agosto de I CJ77, pelo Sr. Ministro de Est;t
dl1 du Fazenda concluiu ser boa a situaç~o económica do conglomc:rado c 
dcócitúria suu silUuç~o finunccira. 

t\ condus~o a que se chegou eru de que o património era cinco vetes 
milior, nu i.IV:tliaçriO feita pelos Awllas c trí:s vezes maior que suus dívid:t~ 
rc;tis, segundo a avaliaçüo do Banco do Brasil. 

E o caso de indagar-se se esses bens ou parte deles nüo fori.lm adquiridos 
com recursos financeiros desviados da atividade financiad<~. Outra indot· 
g.açrto é no sentido de que, de novembro de 1977 a esta parte, por que nüo se 
pro..,.idcnciou a venda de grande parte desses bcns, visando ao sancumento 
do passivo? 

Eu divida do Grupo,junto a credores diversos, que atinge hoje i.l C r~ 1 
hilhüo c :!OU milhões de cruzeiros, nüo terá sido contraida mr;~v~s c.lo mcrca· 
do pmulclo de que falei antes'! 

Curioso tamb~m é o fato de que, do Jevant<~mento feito cm novcmbrll 
de: I q77, as necessidades financeiras do Grupo tot<~lizavam CrS 2 bilhões 4-tt! 
milhões, sendo CrS 420 milhões a serem financiados pelo Banco do Brasil c 
C r) 2 bilhões c: 20 milhões de cruzeiros a serem repassados pelo Governo 
Federal, atravês do IA A, M<~s a pretensão dos empresários cru de US~ 3UU 
milhões, ccrcu de C r\ 7,5 bilhões para comph:mentaçào de investimentos nu 
-;c:tor uçucareiro, 

t\ pretensão ê por demais audaciosa se não houver compromctimento 
Jo Grupo no sentido de dc:smobilizar parte do ativo das empresas que nfto 
ofcreçam boa rentabilidade e, bem assim, dos bens particulures dos princi· 
p;~is sócios c dirigentes que figurem nos contratos de c:mpri:stimos como lia· 
Jorcs c principais pagudores. E do Governo abandonar o cuso. 

Ncstu horu em que se discute a reformu bancúria, não se deve esquecer u 
rc:duçr1o do número de bancos pelu fusão, incorporuçào ou cxtincüo c, bem 
:tssim. que seja exercida fiscalização e controle mais eficientes, dos buncos 
entre si. do volume dus operações de clientes de mêdio e grande porte, princi· 
pulmc:ntc quando suas atividudcs estejam vinculadas u projetas finunciudos 
por instituições lin:mccirus oficiais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a pulavr:~ ao nobre Se· 
rmdllr Jorge Kulumt:, 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC. Pronuncia o sc~uinte dh· 
curso. Scrn revisào do or:1dor.) - Sr. Presidente:, Srs. Senadores: 

Vi, ontem, no Palúcio do Plunalto, particip:tndo di! solenidade de as~i
n:ttura J:t Mensagem Presidencial de Anistia, nwtcriulizado n pcnsili11C:nto 
de: que: sü n ;unur cnnstrlli pura a cternidude. 

Vi nntcm, transformad:t cm realidudc ii promessa do c:tndidato Jnúo 
Baptista Figucircdu, :t~ora tornada rc::tlidac.le pelo Presidente Jnrto Bapti'ta 
de: 0\iveir<t Figuciredn, estcndemlo as rni'tos para a uniito, para a ctml'r;rtcrni· 
/aç:tn c para a pa1 Uc toJo, os hrasilciros, A Sua Exccl~nda, dcstitlrihun;t, 

quero me congratul:lr c felicitar por esse gesto largo que bem CiHilctcrita it 
sua rnarc:rntc pcrsonalid:tde. 

Sr. Presidente, Srs, Senadorc:s, cu não podcri:t perder estit oportunill<~· 
de, lJUundo o nosso Congresso vai entrar de recesso, dt: exult:tr a memória Jc 
outro gr:tndc Presidente, o primeiro Presidente Rcvolucionârio que fui o 
Murcchul Humberto dt: Alcncur C.tstcllo Branco. E é por isso, também. lJUc 
aqui mc encontro, pam dizer que o Brasil estará recordando o 11~> anivcr
súrio da rnortc do insigne Marechal Humberto de Alencm Custc:llo Brunco. 
quando l!stivcrmos cm recesso. 

Não desejo recordar o seu trágico desuparccimento, mas a ligura impiir 
dt: um dos eminentes hmsilciros deste século que soube viver honrundo c en· 
grundecendo sua Pútria! 

Homc:ns do porte de Castcllo Branco jamais scrüo olvidudus, pois, a 
Históriu j;J o imortulizou pelos seus feitos como miliwr c, também, como es· 
tadista. 

Durante o segundo connito mundial. foi um gntnde estratcgisw, enérgi
co c generoso c, nu pJz, foi justo, discreto, bondoso c um lidcr~ Sua lidt:
runt;a, que lhe tornuru inaw, foi alcançadu graçus !r ~ua coerêndu lt;ts :rtitu
t.lcs c amplu visJo do futuro, qualidades quc: contrihuir:tm pmu inspirar con
fiant,;a cm seus pares como upanúgio da sua marc:tnlc personalidade. E. a 
propôsitll, o jorn:llistól Prudente de Mon1is Nc:to, <ttruvi:s de dcpoimc:nlu, 
rt:ssaltou: 

"N1"to foi por acaso que o entlio Gener:tl Castcllo Branco :tc~.:itou ache· 
li:t militar da Rcvnluçito. Nem por acaso, nem impensad;.uncntc. O Com:m· 
do da opt:r:t~1"1o lhe foi oferecido, quando aquele~ que o haviam prccct.lillo na 
articul:u;r1o do movimento nacion:tl o scntir:~m amadurecido c: prcp;tntJo 
p:m1 accitú-lo, com todas U!~ responsabilidades decorrentes dessa <Hitude c:~~ 
plcnu conscii:nci:t de wis responsabilidades," 

Embora legalista pela sua formaçr1o milit;.lr, contudo n~o pot.lc:ri:t se 
manter omisso, quando us Forçus Armudus eram atingidas de mancir01 injus
ta. "Realmente (cscrc\'era Luiz Viana Filho) a cocri:nci<.t de Castdlo cru pcr
rc:ita. t: muitos aind;1 se lembravam do que ele, cm l'l62, disseru cm srw P:tu
kl, cunceitu;mdo a po~içi'to dos militares. Quundo o Poder Polítko t"acion:tl 
admite grupos dt: pressões militares, quando procum transformur ;tS Forças 
(Armadas) cm milícia partidúriu ou cm guarda pretoriumt, dcsviando·as Jc 
'iU:t condiçi'to de ohcdii:ncia hicrárquicu para a faculd:tdc de :tpoin c :tpl;tU· 
~os a atitudes do Poder (polilico), o mudo (referi<t·st: ~ts Forç:ts Arrnud;t~J 
qut: ouve tudo c tudo vê, e sc:nte o rebaixamcnto de su:t profissrto pdo fm:cio
sismll, pode remover o mutismo c, forçado de manc:ir<~ tüo dt:plor;tvcl, i':tlar 
:Hr:tvês de seus chefes, para dizer que ni'to pode ucumpliciar-sc com u ilcgali
d:tdc, C;lnstantcmentc conligumda", 

Foi eleito numa hora dificil para a nacionalidade. No di:t histórico de 11 
de :thril de IIJ64, s;~udando o povo bmsileiro, proclamou: 

"Agora espero cm Deus corresponder às cspcntnçus de meus cnmp:t· 
lriotas. nesta hora ti'to dccisiv:1 dos destinos do Br:~sil. cumprindo plenamcn· 
te os clcvac.los ohjctivos do Movimento vitorioso de ubril, no qu:tl se irm:.tn<.t· 
r:tm o Povo inteiro cus Forças Armudots, na mesmu aspiraçrto de rcst:turar o.t 

lcgalid:tdc, revigorar u democracia, rcstabclc:ccr u paz e promover o progrcs· 
soca justiça soci:rl". 

O Sr. Gasliio Müller (ARENA- MT)- V. Ex• me permite um :~par· 
te'.' 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- AC)- Com muito pr:tm. 

O Sr. Gosliio Müller (ARENA- MT)- Nobre Senador Jorge Kalu· 
me, V, Ex• homcnugcia u memória de um dos mais notáveis hr:tsilciros dcs· 
tus últimus décallas, que o foi o eminente: Presidente: Humberto de Alcncm 
Custcllo Brunco. Os que conviveram com o eminente Presidente d:t Rcpúbli· 
cu Humberto C as te \lo Branco dizem c: afirmam, utí: hoje, que: ele cru uma vo· 
caçrto ('lOiiticu. Tulvellenha sido até agora, com o Presidente Fi~;tuciredo, o 
m:tis politico dos Presidentes revolucionúrios. A história politicôl, a4ui. dos 
mais >tntigm, testemunha que ele chc:gavu uté u tc:lefonar pur:t os DeplHados 
fc:dcruis, para Scnudorcs, pessoalmente, huvendo inclusive atê cusns tragicô· 
miem de pcsso;1s que ['lcnsavam tnttar·se de um trote, qu;mdo llc l':rto cr:~ o 
prúprin Presidente C.1stello llmnco, convidando um Deputotdo rwra ir iln 
Palúcio, conversar com t:le c debater problc:mas, o que nunca m~tis acnntc· 
ccu, De: modoliUC ilmcmóriu dc: Humhcrto Custcllo Bmncn de\'C ~c r sempre 
rcmemorac.la nc:-;tc plenúrio, porque ele é ll ~ímholn de um periodll nuvn ~ur
!!idu no Br:1sil com a Revoluçito d~: 1964. Ele l'oi n homem l[UC Cltrrcgou 11, 

pinrc~ ,·llw~ Ja Hcvoluçfw: pet.:ou n dima cmncinnal J:t época: pc~nu tllll· 
mcrtto .. do., quai~. hoje, procura-se rcp:tr<~r talvet. algunws inju~tn;as. wm" 
da la hi~tllrkil Jt: ontem, dn Prc'iiJcntc JoJu llapti:-.ta Hgucircdu, m;tnd.tndu 
p>tra u Cun)-!rt:s'iu Na.:tunal a tnemagelll tlil ani~tia. O Cear[, -c !lliUI ;tu 

'.,, 
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~cu lilho, ~.:unw llr.: outros, porque Humherlo de Alcnr.:ur Custello Br;1nr.:u, 
r.:mhoru um gr;mde nmrech:ll, foi, indiscutivclnu:ntc, uma grunlle vo~:açrw 
polític.:;1 ;t ~r.:n1 iço do Umsil c, portanto, da Pátria comum. 

O SR. JOI!GE KAI.UME (ARENA - AC) - Muito ohriguuo a 
V. Ex• 

lneguvclmente, fi Presidente Custello Brunco foi um dos grandes demo· 
cratas, peht sua própria formação, como afirmei anteriormente, mas foi ohri· 
gado :t usur a forçu paru manter a ordem neste Pnis, pois o Brasil, naquela 
êpoca -todos stthcmos, éntmos Deput:tdos- encontmva-se no caos eco
nómico, financeiro. moml c tudo, enfim, nuqucla épocu. 

Prossigo, Sr. Presidente, 
Estttdista que olhavu tt política como a arte de bem governar, esteve 

tamhém prcocupallo com a problemática do Pais. Ao tonwr posse no clev;~
do Cilrf(n dc PrcsiJcntc da República, pcrunte o Conf(rcsso Nucional, no dia 
15 de ubril dc 1964, :tlirmou: "Promoverei, scm desânimo, sem fttdiga, o 
hr.:m-est:1r geral Uo Brasil. Nito medirei sacrifícios paru quc esse hr.:m-cst:tr se 
eleve, ti'to depressa quanto racion:tlmentc possível, a todos os brusileiros c, 
partkularmcntc, ilquclcs que rnourcj;tm c sofrem nas rcgiôcs menos dcscn
volvidus do Pais", 

!'reocupou-se diante da gigantesca obra a realilar, c enfatizou:" A mim, 
entrr.:tunto, proporciona também nítida idéia da gr:tndcza da tmefu a que cs· 
tarei obrig:tdo para corresponder às esperanças da nucionalkladr.:. Direi mes· 
mo que a minha humildade de toda uma vida cresce, neste inst:.lntc: nunca 
um só homem precisou tanto da compreensão, do apoio e d<t ajud:t de todos 
os scus concidadãos, Venham a mim os brasileiros c eu irei com eles para, 
com o auxilio de Deus c com a serena confiança, buscar os melhores dias nos 
horizontes do futuro". 

O Presidente Castcllo Branco, embora fosse um homem amadurecido 
pcla rudcz:t da vida c reconhecidamente enérgico pela sua formuçào milit:tr, 
motntinha, toduvia, no recóndito de sua alma, a chuma de sua virtude h uma
nu representada pelu sua humildade e uqui corroborada no seu pronuncia· 
menta no Pulácio do Planalto, ao receber a faixa presidencial do Presidente 
Mazzilli: "A saudação que V. Ex• acaba de me fazer, vem colocar a minh:t 
pessoa muito ucima dos meus méritos, c vem colocar o novo Presidente d:t 
República, cm face da Naçtto, com os maiores compromissos de bem a ser· 
vir" 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um <~parte'! 

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Pois nua. 

O Sr, Bernardino Viana (ARENA- PI)- Quero neste inswntc, Seno
dor Jorge Kalume, congratular-me: com V. Ex• pelo seu discurso. O Brasil 
llcve muito a Castello Branco, não só porque ele: coordenou as forças politi· 
cas, as Forç:.ts Armadu~ como, tambêm, os segmento~ sociais brasileiros, 
para evitar que a Nuçào entrasse em caos. Além do mais, criou no seu Go· 
vcrno vários melhorumentos de ordem institucional. Podemos lembrar-nos 
da organização do sistema bancário, através da Lei n' 4,595, de 31 de de· 
zembro ue 1964; a Lei de Mcrcudo de Cupituis, de n• 4.728, de julho de 1965. 
lntitucion:tlizou o crédito rural. Criou o Banco Nacional de Hubitaçào e tan
tos outros melhoramentos, c: particularmente no meu Estado tornou irre
versível a construção da barragem de Boa Esperança c a Universidade Fede· 
ral do Pia ui. Por isso congratulo-me com V. Ex• 

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Muito obrigudo a 
V. Ex•. prezadfssimo colega Senador Bernardino Viana; o aparte de V. Ex• 
vem ilustrar o nosso pensamento c cu incorporo a este: meu discurso. 

O ínclito Marechal Caste\lo Branco, com a coragem cívica que o carac· 
tcrizava, com o espirita voltado puruuumadu Plttriu, nUa mediu esforços no 
sentida de conduzir a grande nau brasileira pelo rumo certo, como bom ti· 
maneiro, sempre em busca do bem estar, da democracia untes aviltad\.1, da 
g,randc:tu sócio-culturul·cconômicu. 

Enérgico, subiu assumir u responsabilidade de seus utos, uvocundo u si, 
inclusive, :t de seus uuxiliurcs, Conta Lui:t Vianu Filho que, certu vez, intcr· 
mmpeu determinado ussunto para ressallur: "Todos os atas punitivos dtt 
Rcvoluçilo, ussinudos por mim, foram refcrendudos por ministros meus, 
nuts, pcr:tntc :t Histôri:t, faço qucsti\o de, soõ'.inho, ussumir u rcsponsabilidu· 
de por toJos e cada um deles", 

E Suu Ex~.:clência urrcmatou: "numa gucrru justu, ni\o hú mortos c feri
dos'! Assim tumbém é cm relação lt ntuuçi\o saneadora d:t Revolução". 

E o saudoso homem público, duh!t=t• de militur c civil, que inspirou con· 
fiançu :1 ~cus p:trcs, ni'1~1 foi di r crente nu vidu civil, quando lhc coube H úrdtw 
wrcfa de governar este Pais. Emburu cL>nsidcrado lídcr do movimento rr.:vo-

lw.:ionúrin, olhou o Congresso com espccialuprcço, Uispensando-lhc respei
toso tratamcnto. 

Minlw talirmutiva é apoiada nas paluvras de Suu Excclénciu, quando no 
dia 24 Ur.: j:tneiro de 1967 os Exmqs Srs. Senadores e Dcpuwdos foram 
comunic:tr·lhc a promulguçào d:t nova Carta Mugnu. Disse-lhes o Marechal 
Castr.:llo Ur:mco: "Quiseram V. Ex•s que o Chefe do Poder Executivo tam· 
hém p;trticipa!~Se du promulgaçi'to du novu Constituição. O mugno :tto há 
pouco rcaliz;tdo no Congresso Nacional, priv:ttivo da sua sobcn1nia. :tf(ora 
aqui repercute, mais por um gesto de apreço político do que mesmo por 
mcm formalismo". 

"0 Scn:tdor Aura Moura Andrade me rermitc, ussim, pessoalmente, 
cnmrartilhar do júbilo de um dos grandes dias da histOria republicana, 
reunindo-nos :14ui com a reafirmação da inderendência dos Poderes c a har
moniu entre eles, c com o desejo de bem servirmos ã Revolução." 

Sempre preocupado com os seus concidudàos percorreu o Pais inteiro, 
tcnt.lo sido o primeiro Presidente a visitar o Acre, no dia 2 de dezembro de 
1966, quando cu me encontrava, há menos de três meses, U frente do meneio· 
nadLl Estado. Chegou num dia chuvoso, viajando num avirto C .IJ(I da Força 
Aére01 Brasileira. 

Recebido cntusiasticó!mcntc pelos acrcanos, Sua Excelência deixou ali o 
traço mmcantc de sua simplicidade, tendo, inclusive, quebr~tdo o protocolo, 
juntando-se uo povo. 

Ccrt:tmcntc:, n:Jquclc instante, o seu pensamento deveria estar imbuído 
de sentimentos dc brusilidade dos seus antepassados que fornmram aquela 
tcrr:t br:tsilcira! Se olhou o Brasil como um todo, não deixou de vohar seus 
olhos ii grande Amazônia, dotando-a de instrumentos que verdadeiramente 
f;tvoreceram p;tru concrctizur o seu tão ansiado progresso. Por isso. a Ama
zôniól jamais esquecerá o Marechal Presidente Humberto de Alencar Cas
tcllo Br:tnco, corno um dos seus benfeitores, cujos atas políticos e adminis
trativos muito contribuíram para sacudir aquela grande área, 

Munido dos instrumentos necessários ditados pelas circunstâncias c sem 
cxorbitur dos poderes que possuía, governou o Brasil pensando sempre no 
seu futuro promissor dando-lhe condições pura tirá-lo daquela situação de 
país dependente, impulsionando-o com nova sistemática. E o povo soube 
comprcender as medidas saneadorus aplicadas, levando-o a ado tu r um:t con
duta cspontânen e consciente de ajuda ao grande salto em busca de nossos 
horizontes. 

O periôdico New Ynrk Time:r, por exemplo, exterminou esta opinião, que 
hcm o dclinc: "Humberto de Alenc~:&r Castello Branco foi um militar com to· 
d:ts as características próprias de um soldado: coragem, honra, disciplinu. 
cmpenho no cumprimento dos deveres", 

Acrescentou uinda: "Desprezou a popularidade, fazendo unicamente o 
que sentia ser um dever necessário, e que o enalteceria, mesmo no julgamen· 
to d:tqueles que não eram seus adeptos". 

O nosso saudoso Presidente se situou como um democrata governando 
o Pttis dentro de umu Revolução que surgiu para dar uma outru es(rutura 
condizente com o Mundo hodierno dinumizando todos os·setores e respei
tando os Jloderes constituídos. Vale a pena ilustrur meu pensumento com 
trecho transcrito da opulenta e majestosa obra .. 0 Governo Castello Bran· 
co", de Lui:t Viana Filho: ' 

"Convicto da con· .. enii:ncia nacional em manter o Congresso, 
preservar o Judiciário e ucatar a liberdade de: imprensa, arcou 
sobruncciro, sem queixas, com o pesado õnus oriundo de uma ati· 
tude que poucos defendiam ou justificavam na ocusiào, O que lhe 
importava, porém, cru semear: outros colheriam depois dele." 

O Sr. José l.lns (ARENA- CE)- V, Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) .:._ Com muito prum. 

O Sr, José Lin• (ARENA- CE)- Nobre Senador Jorge Kuiume, úni· 
co representante do Ceará nesta magnifica sessão, eu jamais poderia dcixur 
de agmdceer a V, Ex•, em nome de minha terra, u lembrança de enaltecer 
hoje :t liguru impu r de soldado e de politico desse grande brasileiro. Lembro
me bem de Castcllo Branco, acompanhei todos os seus passos a partir du sua 
cscollw p:tru Presidente du Repüblicu e lembro-me também da dor do rovo 
ccarcnse, quundo du sua morte. Caiu, nobre Scnudor, exutumente sobre o 
mesmo torri\o que o viu nuscer, levando uma grunde dor uo coruçào do ro· 
vo. Agrudeço, em nome dos cearenses, purn nào dizer cm nome Jos brasilei· 
ros, a magnifica or:u;Uo com que V, Ex• cnultecc 11 liguru impar dr.: Humhcr
to de Alenc:tr Custello Br:tn..:o. 

O SR. JOitGE KALUME (AitENt\ - AC)- lncgal'•lmentc, meu 
pret.adu c nobre Senador José Lins, não só o Ccarú dlllTllU, ma~ o Brasil. 
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Homem do.t têmpcm, de umu personalidade marcante como foi l-lumhcrtn de 
Alencar C:.tstcllo Branco não devcrin morrer, continu:t vivo, ctcrni;wdo nos 
nossos cor:u;õcs c no nosso pensamento, 

O Sr. Gustiio Müllcr (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um :tpi.trtc'! 

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Com todo o pram. 

O Sr. Gastilo Müllcr (ARENA- MT)- Queria dar o testemunho, cm· 
hora cstcju nu prcsidi:ncia um dos biógrafos, o ex-Ministro do ex-Presidente 
Humberto Castcllo Branco, o eminente Presidente desta Casu, Scnudor Luil 
Viana, tt:mos que ressaltar que devemos a €astcllo Branco, no momento 
m;lis critico da Revolução, u manutençUo do Poder Legislativo i.lherto. Por· 
que os três chefes revolucionúrios, no Ato lnstitucionul n~' \,no art. Jl', di
zem que decidirum manter o Poder Legislativo aberto. Sabemos que, nos 
h:1stidores du múquina revolucionária vitoriosa, o homem que tinh;,1 maior 
força moral no momento chamava-se Castello Branco, defendeu i.l tese da 
m:mutcnçUo do Poder Legislativo em pleno funcionamento. De modo que 
ele, de.sde esse momento, C<Jracterizou o seu espirita democrático, que V. Ex• 
bem ressaltou nessa belíssima oruçào cm memória a unm das ligun1s d:~ 
politica brasileira nestes últimos tempos, embora também tenh:1 feito um:~ 
brilhantíssima carreira militar, tanto que fez parte do Estado Maior doM<~· 
rechul Muscarcnhas de Moruis na 11 Grande Guerra, na FEB. L:lc foi um 
dos olici<~is de opemções dos mais brilhantes da FEB, quando lutumos pelu 
democracia, nos campos da Itália. Assim como o Senador José Lins, 
congratulo-me com V. Ex• pela idt:ia de homenagear a memória de tt10 ilus· 
tre brusileiro, que é um exemplo paru todos nós da geraçtlo que viemos de· 
pois dele. 

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Exatamcntc o que 
dizíamos, :1i é que residiu a sua grande quulidude: governar o Pais numa 
Revoluçtlll, mantendo o Congresso funcionundo, porque se quisesse nt10 o 
manteria funcionando, teriu fcchudo logo na crista de RevoluçUo. 

Muito obrigado :.1 V. Ex•, Senador Gastão MUller. 
E quando vejo homens da estatura moral e civic:1 de um Castcllo Bran· 

co, despido de vuidade, confundindoase com outros patriotas 4uc tanto 
honrar<~m c dignilicaram esta N:~ção, sinto scu nomc agigantar-se com o pas
sar dos anos, mantendo-se no altar sagrado da Pátria. E diantc dessa perso
n;llid:ide ímpar me faz lembrar as palavras do grande or:~dor argentino, Bel i· 
sário Roldan, quando do passamento de Bartolomeu Mitre, 'as quais, pela 
oportunid:1dc, espelham um sentimento que, por analogia, atingem todos os 
grandes vultos, também no caso brasileiro, o s:~udoso Humberto de Alencar 
Castcllo Branco: 

"NUa estamos cm presença de uma morte: estamos cm presença de uma 
ascensão. Este dia de hoje t: como um sábado de Glória de tuu cncarnaçt1o 
soberana.'' 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nudor Evc\ásio Vieiru. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Não está dentro dos nossos objetivos c nem t: do nosso estilo razer opo
sição sistemútica. Temos criticado quando isto se fuz necessário, ao tempo 
em que. t:~mbt:m, apresentamos sugestões pura diversos problemas, sem es· 
turmas dcntro de uma diretriz de crítica pela critica. 

No entanto, no momento cm que a administração rederul, chefiada pelo 
General Figueiredo, alcança os seus primeiros cem dias, notamos estar hu· 
vendo um certo desajuste de posições cntre os seus diversos selares, sendo 
uti: mesmo colocada em dúvida uma afirmuçào do próprio Presidente. 

E estranho que tal aconteça, pois entre o anúncio do nome do candid<~
to, da sua confirmaçilo e escolha pelo Colégio Eleitoral, chegando uté :1 pus
se, dccorrcrum perto de vintc meses, o que absolutumcntc nilo é pouco. Além 
disso, ;1 futura administração, jí1 no inicio do mês de murço último, torm1va 
públic:.1 :1s suus dirctrizes, cnquunto u primciru reunião do Ministério teve 
como ponto uho um pronunciamento do General Figueiredo, cm que foram 
anunciudm inúmeras providências, cm diversas úrcus. A seguir, vúrios rnini~
térins divulgarum us su:.~s dirt:trizes sctoriais, como um desdobramento das 
intenções govcrnamcntuis. 

Apcsur de tudo isto, vúrios têm sido os descompassas n1• c , ; do Gc-
ncr:~l Figueiredo. 

Assim, cm pulcstnt pemntc :1 Escolu Superio:- ,, .. ,~uerru, · .otc 
do Banco Ccntml do Brasil, Carlos Bmndào, ad1;•i: .•. ser umu · ··~ncia "a· 
cahar com o PIS·I)ASEP, pois ele é rcsponsúvcl P•· '.l;lf.k {[IHmlidade de di· 
nhciro circulando de modo irregular", (Jornal tk .. olúlw, de 7-6-1971l.). 

lmcdiatmncnte,jú no dia seguinte, o Ministro do Pl:mcjumcnto, M(1rin 
llcnrique Simonsen, c o presidente do Banco Central, Carlos Br:~ndtm, de~
rncntir:.un o anlincio da cxtinçllo, num pra1o de oito :mos, do PIS-PASEP, de 
acnrdn com o jornal O J:.'Jtado de S. Paulo, de H de junho. No enwntu, na 
mesma rn:uéria do diário paulista, port:l-voz oficiul do Banco N:~cion:1l do 
Desenvolvimento Económico (BNDE) conlirmnv>~ a existência de estudo na 
C;lixa Económica Fedem! cm que está previsto que o fundo rcl'crido comcç:.1· 
rú a se extinguir :1 partir de 19H6. 

Nu verdade, Sr. Presidente, toda a poli:mica Uerivuu Uc um;1 :~v•lliaçiw 
nlici:d, de que o PIS-J>ASEP, u principio um mecanismo de formaçt1o de 
poupança, perdeu C.'il<~ curacteristica, com a instituiçl1o do denominado 141' 
salúrio, que dcmomtrou a prevalência de objctivos distrihutivos. 

Entre a poupança c a distribuiçilo, balançam as opiniões dos memhros 
da cquipe do General Figueiredo, o que dcmonstru, iilinul, que existem aind;~ 
dúvidas quanto a um:.~ das dirctrizcs, aquela de número treze, cnunciad:1 no 
düt 6 de m~Hço último. e da seguinte forma: 

"Os resultados do crescimento econõmico devem tradu1ir-se 
cm perceptível melhoria, tanto nu qu;.didude de vida, como du dis
tribuição da renda," 

Jú que citumos as diretrizcs da administr:~çào do Gcncral Figueiredo. 
convém wmhém apreciar, dentro do mesmo temu, um dos "objctivos indc· 
clin;'1vcis do Governo", quer dizer, a progressiva tributação das hcrunças. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparto'! 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- A impressüo que tenho é de que 
V. Ex• procura fazer uma unálisc judiciosa de supostas divergências entre ui· 
gumas áreas do Governo. A verdade, port:m, é que jamais houve cogitaçito 
séri:.1 no sentido de extinguir o PISou o PASEP. O que houve, foi, wlvcz, 
prccipit:u;t1o, ou melhor, :1va1iaçõcs isol:~das du evolução do Fundo, :mte a 
lihcr:~ção do 141' salário. E claro quc uma descapitalizaçUo tem que provocm 
uma redução do volume de recursos do Programa, mas o Governo nunca co· 
gitou de extinguir o PI S. Ao contrário, acredito, hoje, hú estudos no sentido 
de :tmpliar os seus recursos, tendo cm vistu a tese recente de particip:u;Uo do 
opcr:1riado no lucro das empresas. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Transmite V, Ex• uma in· 
formaçilo que respcitumos: estamos procurando oferecer depoimentos de uu
turidades de scton:s vários, que estão se connitando e criundo um climu de 
incerteza entre os brasileiros, particularmente, entre os empn:sários. 

Este problema, colocado entre os mais importantes, é novumente posto 
cm evidência pelas diretriz~:s sctoriais, rclativus uo Ministério da Fazenda, 
divulgadas, já a 24 de março último, no item 10.1. 

Nos meados de maio, o E.uado de S. Paulo divulgou um:~ opinião do Se
crctúrio da Receita Federal, Francisco Neves Dornelles, pela qu:~l o referido 
senhor admitiu ser o impo.sto progressivo sobre heranças e dmtçõcs "o m:~is 
polémico de todos os itens dus dirctrizes sctoriais do Governo Figueircdo ao 
Ministério da Fuzc:nda·•. 

t\ princípio, u alíquota prevista paru o tributo estava cm torno de 15%, 
segundo a Secretaria da Receita Federal. Embora accitu como tímida por 
fontes do Ministéria da Fazenda, estas urgumenta''Jm, segundo O E.Hmlo tlt• 
S. l'au/t1, dc 13 dc mui o de 1979, que se fosse maior "talvez nilo se conseguis· 
se nem mesmo f:.~zcr com quc o projeto de lei chegasse :10 Congresso N;~cio· 
nal, fuce i1s inúmeras pressões que contra ela surgiriam". 

Agom cm junho, o Informe Econõmico do Jomal do Brasil. do di:~ 7, in· 
form:.~va terem tido :llguns consultores ucesso uos estudos sobre o assunto, 
sendo já menor u progn:ssividudc múximu, limitudu u 15%, no cuso de hc· 
ranças superiores u 20 milhões de cruzeiros. 

O que nos lcv:~ a mencionar o prohlemu, Sr. Presidente, silo os rumores, 
até mesmo <tnrmuções, de que o projeto, nem com umu uliquot:l reduzida se· 
rú cnvi:~do :ln Congresso Naciomtl, paru que este possu apreciá-lo. As pres
sões, jú dctcct:.ld:iS relo SecretÍlrio du Rc:ceitu Federal, terium dctcrminudo l) 
mquivumento d;~ rnutéria. 

E impurt:.mtc um esclurecimento 01 respeito, desde que o prohlcma, pcl:~ 
~u:1 implHt:"lncia, fui considcrudo um dos "objctivos indcclin!tvcis do Gnvcr· 
nn". 

Sr. Presidente, diversos jornais brasileiros divulgaram, a IV, de junhn 
último, infnrmaç1\n prcsli.ldu pelo Presidente do Banco Naciorwl de J-labi
wçlln, José Lores de Oliveir:l, cm que o rcl'erido senhor anunciou que "n~ 
mutuúrio~ de imúvcis, cujo linunciumcnto seja superior a 5tH I unidade~ pa· 
dri\u de l'apital (Cr~ 175.255,00, atualrncntci, niio dcveri1o rccchcr ma i!. o in· 
l'CIItivo !i~~.:ai previsto no J)ccrctn-lci nv l.J5H". 
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A C.l(tinç~IO Uo beneficio citado, ~cgundo o Presidente do BN H, de~.:orrc· 
ria "por forç:~ de exigência orçamentária" f Folha dt• S. Paulo. lle 1~/6/ I'J71J). 

Um:t semana depois, o mesmo Sr. José Lopes de Oliveira vollava ;.ttr~ts, 
para ;tdmitir, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. a hipótese de os 
incentivos nscais na itre:t de nnanciamento da casa própria serem estendidos 
até: 01 faixa de du:t~ mil unidades padrão de capital c não apen:ts para créditos 
de no máximo SOU UPCs como fora anunciado. 

A indecisão é clara, não resta dúvida, c estes silo os exemplos que csco· 
!hemos p;1ra tnw:r ao conhecimento da Casa. 

Por outro lado, O Estado de S. Paulo, de 9 de junho próximo rassudo, 
est<tmpou um trecho de uma palestra do Ministro do Interior, Mário Duvid 
Andreaua, na Escola Superior de Guerra, de onde retiramos o seguinte: 

"A meta anunciada pelo Presidente Figueiredo de construir 
seis milhões de casas durante o seu Governo {média de um milhrto 
por ano), foi qualificada de "muito difícil de ser atingida", pelo Mi· 
nistro do Interior, Mário David Andreazza," 

O referido senhor, segundo ainda o jornal que vimos mencionando, 
considerou o projeto de construir 6 milhões de habitações não mais que um 
sonho. 

O Presidente da República faz um anúncio a respeito da suu politica h<t· 
bitacional e fala cm um milhão de habitações por uno; o Sr. Ministro do ln· 
tcrior diz que o plano do Presidente du Rcpúblicu não é mais do que um so
nho, c na verdade o é, porque: não temos condições, não temos estrutura 
p:tra construir um milhão de cusas neste Pais. 

Assim está sc:ndo: o Govc:rno Federal ora ununciu uma coisa, ora anun· 
cia outra, quando sabemos que i; fundument:tl umu oric:ntação certa, correta, 
precisu, definida para não haver vacilações a fim de que todos possum, prin· 
cipalmentc os c:mprcsfirios, tc:r tranqUilidade nus suas utividades, o que ni''io 
ocorre neste início de Governo, em que os controdiçàes c:stão causando 
sérios prcjuiws aos empresários nacionais. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite V, Ex• um aparte? 
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço, novamente, com 

muit:~ alcgri:1, o nobre Senador José Lins. 

O Sr.José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Evelásio Vieira, V. 
Ex• exagera, quando considera essas discrepâncius de opiniõc:s, que: nem são 
do Governo, que às vezes são simplesmente: du imprensa, como graves con· 
trovérsias,,, 

O SR. EVELii.SIO VIEIRA (MDB- SC)- A imprenso sempre é a 
culp:tda, sempre a coitada do imprensa. 

O Sr. José Llno (ARENA- CE)- Nào culpo a imprensa, quecumpre 
o seu pupel de divulgar informações e de manter informado a opini5o públi· 
cu, nem culpo V. Ex• por trazer o assunto a este Plenário, Mus V, Ex• há de 
convir que essas não são decisões de Governo, c nem mesmo decisões de 
Ministros. Tomemos, por exemplo, o caso do Imposto sobre Herança, O 
Governo não fez nenhuma dcclaraçi\o oficial a respeito. S. Ex• o Ministro do 
Plancjamento, Mário Henrique Simonsen, aqui esteve, c foi muito claro, 
quando informou que, realmente, estavam procedendo a alguns estudos ini· 
ciais, mas ni'lo havia nenhumo opinião formada do Governo a esse respeito. 
Quanto ao problema das casas, também não foi fixada nenhuma solução de· 
finitiva a respeito de exclusão ou de inclusão de faixas de custos na oferta de 
incentivos. E quanto à meta de construção de habitações, atribuída ao Presi· 
dente, css:t nunca existiu. O plano do Governo ainda está na sua fuse m:lis 
elementar. O primeiro estudo de curá ter geral foi levado uo COE, agora, ain· 
da hú pouco mais de uma semanu. De modo que não devemos absolutamen· 
te atribuir ao Presidente essas declaruçàes. 

O SR. EVELii.SIO VIEIRA (M DB- SC)- Quem atribui é o Minis
tro do Interior. 

o Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nào, o Ministro do Interior consi
derou que ni'lo seria possível construir seis milhões de casas, mus ele niio nfir· 
mou que essa eru umu meta, umu ordem, uma autorizuçUo ou umn sugc~tiio 
do Presidente, de modo nenhum. Subemos que com todo o esforço jCt feito 
niio chcg:m10s u fuzer, uté hoje, dois milhões de casas. Seriu, rcnlmente, uma 
ilusi'lo, nu qual o Presidente ni'lo cniri:t, imuginur que pudéssemos construir 
um milhi'lo de CiiS:ts por uno. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Tunto é verdadeir:1u noti· 
cin que foi Uudu pelo Presidente du República, que o Ministro Uo Interior 
disse que ni'lo cru passivei, cru um sonho do Presidente. Inclusive u noticia 
mereceu dcstnque de pnmciru páginn. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Mas u declaração do Ministro 
Múrio Andre:tzza, c não do Presidente du Rcpúblicu, foi de que seria um so
nho p<:nsar em construir um milhi'lo de cusaf! por ano. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB - SC)- Entüo, aquela manires· 
tuçL1o foi provocuda pela informação do Presidente du. Rcpúblicu. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE) -lnrormaçào atribuída ao Presidente 
da República. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• diz otribuida ao 
Presidente da República, Mus vcju V. Ex• o que saiu publicado cm jornlll de 
hoje: 

"A idéia de se ucabar com u correção monetária, defendida an· 
teontr:m pelo Ministro do Planejamento Múrio Henrique Simon· 
sen, foi combatidu ontem, nu áreu do BNH c consideruda inviável 
pelo Ministro du Fazenda, Kurlos Rischbieter." 

Veja V. Ex•: um Ministro, o do Planejamento, fuz um anúncio; outro 
Ministro já o contestu, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas, nobre Senador, estamos num 
País livre, e a imprensa pode publicar ... 

O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas isso provoca tumul· 
tos. 

No Governo, deve haver sintoniu, entendimento, pura que não se venha 
provocar o tumulto entre o povo, 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Talvez V. Ex• não devesse conside
rar como válida, na suu generulidadc, essa informação, porque V, Ex• ouviu 
o Sr. Ministro do Planejumento neste plenário- acredito que o tcnhu ouvi· 
do- defendendo a correção monetária. Ele achou que, ulgum dia, teremos 
que começm il desmobilizar e~tc instrumento que nos tem ajudado a ultra
puss:lf estu fase dificil. Acredito até que o Ministro Simonsen tenha sugerido 
reduzir ou :Jcabar com :1 correção monetária cm ulgurn caso particulur mas 
j:~m:~is n:t su:t generalid:~de. Foi o próprio Ministro que nos disse isso, aqui. 
alto c bom som, respondendo a inúmeras perguntas de nobres colegas desta 
Casa. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Veja V. Ex•, quccstou re
gistrando u publiC'.tÇ"Jo da imprensa. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - lnrormações da imprenso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Decloraçào do Ministro 
do Plunejamento, que pode, perfeitamente ... 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Estar distorcida. 

O SR. EVELii.SIO VIEIRA (MDB- SC)- ... de trinta dias para cú, 
ter evoluído tanto que a noticia é procedente, que o Ministro da Fazcndu ;t 
constestou, de imediato, Deu credibilidade à nota publica~a pelo jornal. En· 
tào, são essas us séries de notícias desencontradas das maiores autoridades 
governamentais que vêm provocando tumulto, dificuldades no estabeleci
mento de investimentos de empresários nacionais. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex•, Senador Evelú
sio Viciru'! 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franc:o(MDB- MG)- Senador Evelásio, V, Ex• iniciou 
f:tlando nos vã rios descompussos, no problema do PIS-PASEP. no problema 
d:1 tributaçil.o de herança, no problema do Bunco Nacional du Habitação c 
uhordu, agora, o problema da corrcçào monetáriu. Realmente, o Senador 
Josê Lins tem razào, lJUando diz que o Ministro do Plancjamcnto Múrio 
Henrique Simonsen, daquela tribuna defendeu a correçào mont:táriu. Mus 
V. E.\• tem razão também em dizer que S. Ex• pode ter mudado de opinirto, c 
o Sermdor José Lins h{t de concordur comigo. Lembro-me de que u interpe
lação nesse sentido foi feita por mim ao Sr. Ministro, lendo parte do seu livro 
Brasi/1{)()1, quando o aluai Ministro do Plunejumento, nuqucl:t época nilo 
eru Ministro,tinlm um:t posiçi'to diferente dn que tem hoje cm n:luçito i1 cor
rc~;i'lu monctúriu. E S. Ex' argumentou que naquela época defendia :ujuilo, 
mas hoje como Ministro não defendiu. Evidentemente, que hoje ele estü
di~mnos ussim - do outro ludo do Poder, e tem outro pensamento em re
lucilo ii corrc~;i'lo monetária. Mas V. Ex• faz muito bem em chumur u atcnçiln 
Silbre os dcscompussos, porque, uli{ts, é umu obrigução du Oposiçilomostrar 
ao Governo ulgumus Uirctri<'-es l!UC nào cstllo sendo aplicuda~. Atê pensei 
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que quomdu u Sen:u.Jor Jl1sê Uns fosse aparteur V. b.•, com :t sua inteligên
cia c com n seu cav:~lhcirismn, que lhe silO peculiares, ele então db~e~~e :t V, 
E:o;• a~sim, "por f:tvor, Scn:tdor Evelf1sio Vicir.i, tenha paciência. porque vem 
o III Plano Nacional de Desenvolvimento ui,t:, então V. Ex• terú as t.lirctri· 
1es ofid:tis do Governo c ni'to :ts din:trizcs de cada ministério tlu Ue cuda Mi
ni~tm". Estava cu até pronto pant di1.er a V. Ex• que quanrJo chegou o I 
PN D. nós mal chcgúvamos :1 esta Casa, c veio o II Pl:mo Nacional de Desen
vtllvimcn to, c tivemos que pedir t.'Sclarccimcntos ao Senil dor Virgílitl T!t \'llr<t. 
o nosso querido c hoje Governudor do Cearil, n grande ligur~t do Governn 
nesta Cas:t, um homem 4ue realmente defcndi:t a politic:t econúmic:t do Go· 
vcrno, com sahcdori:~ c cliciência, c honrou u represcntnçi'to ccarcnsc nesta 
Cas:t. O St:n:tdor Virgílio Túvora tt:vc um trabalho cnormt: - ni'to sd se V. 
Ex• se reco rUa disso, St:nador Evclítsio Vieira- de mostrar a :tvullaçi'tll do I 
PND, já que rc:ccbiumos o li PND sem essa :w:tlim;i'to. E, nuquelc trilb:tlho 
profícuo do Senallor Virgilio T(tvo"ru, se pôde, entito, comp:tntr o I PND 
com o li PND. E agor:t vem o III, c V, Ex• j:'t começa a :.1ronwr >ti, c~·t[t ch:t· 
m>~ndo a :Hençi'to do Governo, para que css;1s dirctrizes tenham o caminho 
delineado. Desculpe V. Ex• o :tlongamento do aparte, mas se fala no apoio it 
agricultura. E não é um Senador d:t Oposição que, ainda ontem, rcclum:tv:t, 
c sim um Deputado do Govt:rno, porque o Governo suspendeu o !in:mcia
mcntn para tr:nores. Quer dizer, se s1 pretende dur apoio 1t ugricultur:t, por 
4ue se susrcndc, neste instunte, o linunciamento :t tratares'! 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Precisamos aumentar a 
produçim agrícola, mas não queremos ujudar o nosso agricultor, doHtndo·o 
dllS meios indispcnsúveis u que possa alcançm melhores índices. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- E V. Ex• dirú :to Senador Jo~é 
Lins, que: ni'to é o Senhor Presidente da Rcpúblicu que tem de fazer. porque 
ele tern os seus Ministros, 

O SR, EVELÃSIO VIEIRA (M DB - SC)- Ele é o chefe, o conwn· 
d:tntc. 

O Sr.lramar Franco (MDB- MG)- Quando V. Ex• fttl:t sohre os des
compassos vem-me it mente, Sen:tdor Evclítsio Vieira, permita-me Sen:tdor 
José Lins. para cncerrur o meu apurte, um fato. H!t um:t eleição p:tr:t Presi
dente da RepUblica c Govc:rnador, com unteccdéncia, neste P:tis, uliús. dig:t
mos, hú um período ruLOúvel pum a formuçào da sua equirc. cm que si'to es
colhidos os seus Ministros. Um período bastante rnzoável p:tr:.t dctcrmin<~· 
rem as su:ts diretritcs, o Senhor Prcsidc:nte da Rerúblicu e o Sr. Govcnwdor 
de Est:tdo. Entlto, nlto é justo que, neste inst:tntt:, após cem dias, comecem c..-s· 
sas :tltcrnutiv:ts, esses Ucscomp:~ssos entre Ministros. Lembro-me, :tqui, do 
c:tso ~1uc ouvi de um Governador eleito de Min:.ts Gerais, quundo foi visit:tr 
u.m detcrmin;~do pais. Acompanhuvu o Governador eleito o Govcrn:u.lor el'c
tlvo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soor a campainha.)- Lembro 
ao orador que está linllo o seu tempo, c temos um:t sessão imc:diata, pelo 
tJUe, lamcnt:tvclmt:ntc, vai tc:r de concluir a sua bela or:tção. 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Sr. Presidente, só paru termin:tr. 
Visitando esse: Pais, o Govcrmtdor cfctivo,levou o Govcrn:tdor clcito, c rccc
heu :1 sc:guintc pergunt:t Ue um:t uutorid:tdc daquele pu is que visit:mt: por 
que este Governador aqui, jit eleito com untcccdênciu de três mc:scs'! O que 
ele f:t/! Então, é o c<tso de se perguntar: por que uma elciçtto com tanta untc· 
cedênci:t? Por quc um:t escolha de Ministros com t:.tntu untcccdéncia, se ele~ 
n~to tém ;,linda unw dirctriz dcterminudu'! ' 

O SR. EVEI.;\SIO VIEIRA (M DB- SCi- Muito obrigado a V. Ex• 
Continu:mllo, Sr. Prcsidt:ntc, ~difícil até acrecentur ulg.uma coisa, Ui:tn· 

te Uc p:tlavr:ts tito claras. ~1as o que trunsparccc de tudo é uma grande Uili
cullladc dc entrosamento entre os divcrsos sctorCs govcrnumcntais, Um t.li1 c 
nmnro desdi1, c desta forma,~ preciso ser sincero, licu difícil obter qu:tll!Ucr 
prugresso, dc.~dc que os problenms do P<tí!i si\o .~érios c gmvc.~. c nect: ... siwm 
llc amadurecimento, jamais de pn:cipitll~i'lcs. 

Ni'w rc:sta dúvida que é simples fuzcr :11irm:tções gratuitas. No cntanto, 
nàn scrú Ucsta forma que a crise hrasileira scrú vcncidu. E cs\:1 é profunda, 
porquanto é ampla a frente de rroblt:mus, c quem tivcr dUvidas a rcsrcito é 
has\:lntc uma lcitur.t das llirctri1es ger:tis rccentcmente ununci:tdas paru o J1' 

I'ND. 
J;_.,tc documento, depois dc obscrvar huvcr "um evidente descompusso 

cntre n pro~rc.,stl económico c a rcpartiçltn sm:ial dos rcspcctivos rcsultu
dtl., '',a certa altura, mcncitlllandn os condicionamcntm c limiwçi'lc., da reali
dade Cl..'nnllmica c 11~111 cconlm1ica ao processo de dcscnvnlvimcntu, dc~tilca 
"11 que w tnrna L'<Hia vc1 ma i~ crw.:ial" - cnmn: problema~ tk halarH;n dL· 

ragarnentos, dívida e.\ terna c intcrna, processo innacionúrio, cnergia, trans
rortc~. de~cnvulvirncnto t.lu cultura c dos sctorcs sociais, distribuiç;w da rcn· 
da c da riqucta, qucsti'to urhana, meio ambiente, dcsequilibrios rcgiorwb. 
rcnricntaçi'tLl Uo rroccsso de dcst:nvolvimcnto industri:tl, mitxima prinridadc 
para n desenvolvimento agrícnl:t, desenvolvimento du mint:r:H;i'w. tr:tnsportc 
de rn:1ssa, questão dt:mogr[t~ca, descsllltização, politica cicntilica c tccnoló
gic:t, dcsccntrali1.açlm administrativa c dcsburocr:ttiznt;ão, crescimento ccn· 
númico, cmprego c desenvolvimento emprcs:triul c corredores de expor· 
taçfto. 

Sr. Presidente, 
Muito cmhor:t o reconhecimento oficial de h:1ver um descompasso entre 

o progresso económico c a rcp:trtiçi\o socinl dos resultados, se ohscrvmmos 
bem os pontos que destacamos cm nosso pronunciamcnto- PIS-PASEP, 
tributaçi'w de hcranç:1s c problema habitucional -só poderemos Clmcluir 
persistirem :ts diliculd:tdcs paru u adoçi'to de umu política cocrcntc de distri· 
huiçrto de rcndas em nosso País. As pressões cm contrário si'to grandes c pam 
quem, dur:tntc quinze :tnos, recompensou apen:~s as cumad:~s de melhor si· 
tuuçrto, fica difícil agora dclinir diretrizes e ter condições de colocft-lus cm 
prútica. 

Continuaremos :~gtr:trdando os dcsdobntmentos do problema, udvcrtin
do sc:mpre, para que a correçào de: rumos seja fdHI u tempo, pois torn:t·sc 
c<~d:t vcz mais necessário reconhecer que é preciso tomar provillênci:ts c nlto 
só rcconhcct:r o qu:1dro difícil, sem qualquer medida de maior profundid:1dc, 
equ:tcion:.tdu, ou posta em prática, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavr" ""nobre Se· 
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ. le o seguinte discurso.)
Sr. Prcsidc:ntc, Srs. Senadores: 

Passo a transcrever trecho de longu exposição que me é fcit:t, t:nm d:.tdos 
c argumentos irrt:futávcis, sobre o rroblemn dos milhares de servidorc:s rc
distribuídos da União. 

"F:tço cstu cxposiçito não porque esteja em oposiçito uo utual 
Govcrno. Pelo contrário, simpatizo profundumentc com a atual 
Presidente da RcpUblicu c confio na capacidttde do atual Dirclor
Ger;tl do DASP. M:ts clcs precisam s:tber os horrores rraticallos 
contra aqueles que: tmb:tlham dirctamente paru eles. Como pode 
;,tlguêm distribuir justiçu soci:tl se esta faltu cm su:t própria casu'.' 
N:t minh:t orini;tp, uma Oposição, pura ser respcit:td:t, tem que, cm 
primt:iru lugar, ulertur o Governo para IIS coisas que prccis:tm ~cr 
feitas, As autorid:1dcs ntto podem udivinhur. Tl:m que scr, rrimci
ramt:nte, informudas. Só no caso de omissão, podt:rtlo cssas autori
dudes sofrer criticas." 

Foi cst:t e.\posição clabor:td:t por untiga c competente ~crvidora, cm 
nome de ccntcn:1s de compunhciros. Alude ela a dcclantçõcs feitas. n:t CftnHl· 
ra dos Dcrut:tdos, pelo Dr. José C:trlos Freire, Dirctor·Gcr:tl do DASP, u 
rropósito d:1 triste soluçi'to a que: foram ih:gulmente lançados detcn:t~ Uc mi
lhares lle :tntigos funcionúrios Uo ex·DCT, apontando fatos dc~umunos pm· 
ticados pt:la ECT. 

Nota, cntUo, minha missivistu: 

" ... os f:ttos que estão ocorrendo com os funcionúrios do ex
Departamento dos Correios e Telégrafos, silo os mesmos que ocor· 
rem com os funcionários de todas us autarquias extint:ts: cx-Lioyd 
Bmsilt:iro, cx-Administntção do Porto do Rio de J:tneiro, ex· 
Ccntml do Br:tsil c demais ferrovias, ex·IRGE, etc. Estas :lutar
quius foram c.\tinws por interesse do próprio Governo, nlto !lcnt.lo 
admissivel que seus funcionários vcnhnm u ser rrejudic;tdm pnr 
efeito dcssu e.\tinçi'ro. Em tod:1s as cxtinçôt:s de nutarlllli:ts c dcnwb 
órgãos pltblicos, sempre sc g:trantiu ;,tos seus funcionúri(h os direi
tu.' udquirillos. Entretanto, o nwior direito de um empregado, seja 
pUblico ou privudo, foi rnort:llmente ferido: o seu tempo dc ~cr· 
viço," 

·--·.<:·,·. '*' 

Um funcionitrio tntb11lha p:tr:t urn órgilll público. lO. 15, 20, 
25, J(l c :tté JS anos. De repente:, o Governo, por intcrcs!le próprio, 
C.\tÍnguc o Órgão Clll que O funcionÚrÍO trahalhou tantos ;tiHl~. 0 
funcionúrio é distribuído rar:t outru repartição. Vem urn novo Pia· 
no de Cl:ts~ilicaçãll c: o funcionúrio é redistrihuido c cnquadr:tdo 11:1 

inicial d:t carrt:ira, corno se estivessc ingrcssant.lo nn Serviço Plthli· 
co naqut:lt: rnom..:nto. E ns anns dc serviço\ que jú presltlU <hl Pai,'! 
Que \'alnrila~~tn dn wrvidor é cssu que o rehaixa it inicial de carrt:i
ra dcrni., de ltJ, 21J, Jll c JS ano., de trabalho'!" 

P., '·' ,., .•.• /. C,PI. u;,.; A 



Junho de 1979 
DIARIO DO CONGRF.~SO NACIONAl. (Scçüo III 

Em .~cguida, mostra n11merosí.~sirnos casos cm que scrvidores cnm apt:· 
nas t.Jias de trabalho s5o enquadrado.~ cm fim dt: carreira. enquanto outros 
com ati: 35 unos foram postos na inicial, ignorado seu tempo de serviço c, 
muitus ve1.e~, provas que fizeram para acesso. 

Sr. Pre.~idenu:, nuncu se praticou tantos erros, c tantas injustiças coml1 
na Reclassificação de Cargos a que se referem milh:tres de velhos funcin· 
nflrios que me escrevem constuntementc, expondo situ:~çàcs muitus vezes a., 
mais dramúticus. Na trunsformuçào de autarquias em empresas pUblicas, o 
próprio Governo sempre resguardou os direitos adquiridos dos funcio· 
nários, ponto cm que: o Legislativo, por sua vez, jamais abriu mão, Todas as 
leis, portanto, foram taxativas ao assegurar aos servidores dos 6rgitos extin· 
tos todos seus direitos, No entanto, a desobediêncin u esses dispositivos le· 
gais, u determinações claras de presidentes da República c :Jtê :1 dccisõe~ do 
Judiciário prolifc:rou l:ugamc:nte, no DASP, sobretudo no governo passado, 
tornando-se um órgão de prepotência na visão de dc:tcnas dc milharc:s de 
funcionários. 

Esse um problema que precisu ser resolvido o quanto antes. 
O Presidente Joào Baptistu Figucirc:do, com sua linguagem franca c il~ 

vezes dc:sabusada, despertou simpatia c esperançus nesse pessoul. O mesmo 
vem se d:mdo com o novo Dirc:to-Geral do DASP, Sr. José Carlos Freire, 
conforme está expresso nu exposição a que me refiro. Não podem, quer o 
chefe do Governo como o Dirc:tor-Geral do DASP, dcccpcionur aqueles 
yuc, :t dc:speito de tantas desilusões, voltam u crer. E preciso restabelecer o 
império da lei e o acatamento a decisões do Judiciário. Estas prccisum ser 
respcitadus de imediato pelas uutoridades e aquele que desrespeitar um:t de
cisão judicial deve ser imediatamente punido, Do contrário, a esperanç>t 
que ora renasce, graças às categóricas promessas c afirmações do Presidente 
da Rcpública e do Dirctor-Geral do DASP se transformar[t, inapelavelmcn
tl!', cm desespero. 

O General João Baptista Figueiredo, conforme está claro no trccho que 
li da carta quc me foi c:nviada, assumiu responsabilidade muito ~;r:tndejunto 
uo povo, a pessoas simples c muitas vezes humi,ldes, vitimas de injustiças. Se 
não se sanar o mal, se não se estabelecer ajustiça, o desengano será extrcm:t· 
mente doloroso c profundamente pernicioso sob o aspecto politico e social. 

Nu verdade, nito creio que o problemu a que, venho me referindo sc:j:t de 
solução tUa difícil. Tudo poderá ser solucinado u curto J'lrazo se: o DASP. 
com integral apoio da Presidência da República, examinar com atençito os 
casos que lhe sejam expostos, resolvendo-os conforme a lei. Impondo ores
peitou deliberações du Justiça, Talvez ocorram rc:clnmações improcedentes. 
ou fruto de equívocos, mas também aqui o DASP, poderú, após examinur o 
caso sc:m má vontudc, empenhado apenas em cumprir a lei, e~clareccr o rc
clamunte c, dessa forma, dundo-lhe a utençào que merc:ce. 

As dificuldudcs a serem enfrentadas pelo chefe do Governo e o Dirctor
Gcral do DASP residc:m na mú vontade da tecnocracia que se apossou dü 
Pais e que: se habituou u deturpar, a ocultur e uté mesmo a cnfrent:tr, dirt:ta~ 
mc:nte ou com subterfúgios, determinações as mais categóricas do próprio 
Presidente da República. Aqui sim, as dificuldades serJo grundes. Ma~ quun
do burocratas e tecnocratas que ousem descumprir a lei e menosprezar :tau
toridade do cheft: do Governo forem energic:tmcntc punidos, a mur;tlll:l co
mcçurá :t ruir, pois muito têm eles li resguardar c nrto ousmito pó r cm risco~~~ 
posições que desfrut:tm. 

Sr. Prc:sidentc, espero que o Dr. José Carlos Freire tome conhecimento 
destus considemçàcs, vendo-as como colaboração ao seu propósito de sttnur 
injustiças, distorçõc:s c: reerguer a dignidade: do sc:rviço público c dttqudes 
yue u ele dedicum suas vidas. Não permita que 11s esperunçus rennscidtts se 
transformem em desilusão c desc:spc:ro. E que o mesmo se dê com o Prcsiden· 
lt: Figueiredo, sob pcnu de lançar ao dc.~espcro milhares de fttmilias bn1silei-
ras. 

Que as promc:ssus sejum cumpridas, restabelecendo-se: o império du lei c 
da justiç:t. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concodo a paluvru li o nohre Se· 
n:1dor G:tstào MUller. 

O SR. GASTÀO MULLER (ARENA - MG. Lo o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

No dia I"' dejancirodc 1919, foi olici:tlmente funJ:tdo t:m Cui:thú-ro.!T 
o Instituto Histórico c Geogrftlico de Muto Grosso. 

Esse fato tem alta signilicaçào pura Cuiabú c M:tto Gm'~stl, roi~. H refe. 
rida cntid:tdc or~anitou-'le graças a liderança do então Governadnr de i\l:ttu 
Grosso, o r\rcehispo D. Aljuino Corrêa. 

Ao completar sessentn unos, o Instituto Histórico c Gc:op:rMico de Muto 
Clrossn, tem not:'tvt:i'i serviços prestados a vidu intelectual rnuto·grossen~e e 

hr;t.~ileint, cditando uma revista que tr:tz o que há de melhor, quanto u ativi~ 
dude intclcctuul de Muto' Grosso e Cui:tbá. Lidc:ra, como Prc~idcnte o lmti· 
tu to, o notável homem de lctr:ts,Or. Luiz Philippe: Pereiru Leite c: graça.\ ao 
'~CU auxilio, historiador c:mi:rito, vou narrar paru constar dos An:tis dc~t.t 
Cas:t o~ primeiro~ passos da útil c: tradicional Instituição, bem como a~ :ttivi
dadcs hodic:rnas. 

Ei.~ o que me afirma o Dr. Luiz Philippe Perc:iru Lc:ite: 

"INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MATO 
GROSSO. 

O Instituto Histórico de Mato Grosso foi oficialmente fund:t
do no dia 111 de janeiro de 19/Q, na Cidade de Cuiabá, Capital do 
Est:tdo de Mato Grosso, por uma plêiade de intclectuuis da m<tis 
:tlta estirpe com a finalidade de guardar u tradição cultural mato· 
grossense e divulgar os feitos de nossos ancestrais. Seu primeiro 
Presidente foi o Reverendíssimo Dom Francisco de: Aquino Cor· 
rêu, Bispo de Prusíade c Presidente do Estado e na composiçito da 
primeira Dirctoria, figurava o Desc:mbargador Jo:tquim Pereira 
Ferreira Mendes como Jll.Vice-Presidente, o advogado Estevão de 
Mendonça como 29-Vice-Presidcntc, sendo orudor o Historiador 
José Barn:.tbí: de Mesquita. O Professor Philogónio de Puula Cor· 
reu e o Capitão Antonio Fernandes de Souza eram respectivamente 
I~' e 2"'·Sccretários c a Tesour<~ria do nóvellnstituto, couhe ao Se
nhor João Cunhu. Const:! da Ata Inaugural, lavrada em tão me· 
móravc:l data que foram aclamados Presidente de: Honra, os Exct:· 
lentíssimos Srs. D. Francisco de Aquino Corrêa, O. Carlos L ui., 
D'Amour Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, o Conde Affonso 
Celso, Presidente do Instituto Histórico Brasileiro e como Sôcio'l 
Honorários, foram igualmente reconhc:cidos, os Senhores Dr. Bcni· 
to Estevc:s c Dr. Henrique Florence, Secretários de Estudo, o Coro
nel Alexandre Magno Addor, intendente~Gcral do Município de 
Cuiabá, o Barão Benjamim Franklin de Ramiz Gaivão, Presidente 
da Comissão Organizadora do Dicionário Histórico e Gc:ogrfttico 
Brasileiro, o Dr. Eurico de Góes delegado da referida Comissão cm 
prol da fundação do nosso Instituto Histórico. Foram também 
acl:~mados, nesse dia, como sócios efctivos o Desembargad9r An· 
tania Fernandes Trigo de Loureiro, o Tenente-Coronel Firmo José 
Rodrigues, u Dr. Estevão Alves Correu. o Capitão Octávio Pitalu· 
ga, o P:tdrc rv1anoc:J Gomes de Oliveiru, o Dr. João Barbosa de Fa· 
ria, o Dr. Miguel Carmo de Oliveira Mello, Profes;~õor João Pedro 
Gardi:s, José Torquato da Silva c Antonio Modesto de Mello. 
Como Sócios Correspondentes foram aclamados o Dr. Antonio 
Fc:rrari, o Rispo D. Antonio Malun, o Dr. João de Montes e Mat~ 
tos, o Corund G1ndido Mariano da Silv>t Rondon, o General Cae· 
tu no M:tnoel de Faria Albuquerque, o Dr. Aníbal Bcnicio de Tole
do, o Dr. Antonio Correu dn Costa, o Capitão de Fragata Francis
co Mari:mi W:mderlci, o Professor Fábio Lima e o Dr. Carl Lind
man. A Sessàn solene da instalação do Instituto Histórico de Muto 
Ciro~so. rcotlizuda no salão nobre do Palácio da Instrução, fazia 
parte do progmmu dc comemorações do bicentenário da cidade de 
Cuiab[t c foi brillwntemente aberta pelo seu Presidente de honra, 
Reverendíssimo Dom Fruncisco de Aquino Corrêa que usando 
como tema as J'l:tlavras Pro Par ria cognita udqut' immortali proferiu 
inesquecível oração. Em seguida, o corul das normalistas da Escola 
Modelo, cantou o Hino a Mato Grosso, com lctm de Dom Aquino 
c mí1sicu do M:1estro Emílio Hainne. 

O Instituto Histórico de Muto Grosso pelu Lei n"' XIS de l9~ll 
foi reconhecido de Utilidude Públicu, com ti :tprov:u;ito d:t A'l· 
scmhlêla Legisl:lliv:t do Estudo. 

Juntamente com :t,\c:~demia Mato-gros~ense de Letra~. o ln!'!· 
titutu Histórico c Gco~rítlico de: Muto Gros~o funcion:t n;1 Ca~a 
Haritn de Melgaço, imóvel histórico no qual re~idiu c morreu o AI· 
mirante Augusto l.evcrgcr, Üitrào de Mel~aço, cujo centenúrio Uc 
morte Ma tu Grosso vai reverenciar cm 1-l dcjant:iw de I9SU, tulio 
conforme Dccrchl n"' I dt: :!J-11-JO que reza: "0 Interventor Fede· 
ralnu btado de Mato Grosso, considerando que :t lia ta de hnjc a~· 
-;inala :1 cht:gaJa a Cui:thú do gnmdc t\ugu~tu Lcvcr!!cr, B;~r;'w de 
Melgaço, cu,io.'i serviços a Mato Grllsso, na p:tl c n:t ,!!Uerra, o sa· 
graram vulto de inconfundível destaque na História politica, admi· 
nio;trativa c intelectual do Estado, considcrandn que ê mi,ter mani· 
rc~te n Clnvcrno, corno lc~ítirno detentor dn remar c 'cntir dn pu· 
\'o, u su;1 adcs;)n c solidarit:dadc it'i comcnwra~·(Jl"' JH,nnmida, pcltl 
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transcurso dessa mc:mor!J.vcl efcmérida: considemndo que, por De
creto n~' 718, de: 14 de janeiro de 1926, resolvem, o Governo doEs· 
tudo de desapropriar a casa cm que residiu e vc:io a falc:ccr o egrégio 
breti1o cuiabunizado; considerando que fora a aquisição fcitu em 
atcnçito u um grunde movimento popular, visando fuzer pc:rdurur 
n:1 refcridu cusa o mesmo ambiente de intelectualidade que ali ex is· 
tia em vida do bravo almirante c maior conhecedor das cousas 
muto-grossenses no seu tempo: considerando que tallinalidade nUa 
foi ainda alcançada, o aproveitamento do prédio paru uma rermr· 
tiçiio estadual contrariou o objctivo dos promotores da idéiu,u que 
o Governo emprestara o seu apoio, de ali instalar, enquanto não 
for fundudo o respectivo Museu Histórico, o Instituto Histórico de 
Muto Grosso c o Centro Mato-grossense de Letras, sodulícios que 
mantêm o culto cívico como parte essencial do seu programa, ten· 
do o Barão de Melgaço como um dos seus patronos, RESOLVE: 
Art. I -A "Casa Burào de Melgaço'', situ à rua do mesmo nome e 
de propriedade do Estado, fica destinada, a partir desta data, a ser 
a sede efetiva do "(nstituto Histórico de Mato Grosso" e do "Cen· 
tro Mato-grossense de Letrus", Art. 2 - O Governo, oportuna· 
mente. fará a cessão, em devida forma, ~que\as sociedades, domes· 
mo edifício, que em caso de extinção das referidas associações, re
verter[! ao patrimõnio do Estado. Art. 3- Revogam-se as dispo· 
sições cm contrário. Palflcio da Presidência do Estado, em Cuiabfl, 
23 de novembro de 1930, 42• da República c 100• da Chegada de 
Lcvc:rgcr". 

O Instituto Histórico mantém a sua Revista que é o mais belo 
repositório da sugestiva e rica História de Mato Grosso, conwndo 
com a colaboração de cerca de quatro dezenas de confrudes. 

A sua atual Diretoria está assim constituída: 
Presidente: luiz Philippe Pereira Leite; 
I~'·Vice·Presidente: Gervásio Leite; 
2~'-Vice·Presidente: Sérgio Pereiru Borges: 
\~'·Secretário: Rubens Mendonça; 
2~'-Secretário: Ernesto Pereira Borges; 
Tesoureiro: Paulo Pitaluga da Costa c Silva: 
Orador: Augusto Mário Vieira. 

Conselho Fiscal: 
Ciro Furtado Sodré; 
Lenine de Campos Povoas: 
Pedro Rocha Jucá. 

Comissão de Revista: 
Octayde Jorge da Silva: 
Benedito Pedro Dorileo; 
Benjamim Duarte Monteiro; 
Padre Raimundo Pombo; 
João Moreira de Barros." 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo u palavra ao nobre Se· 
nudor Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur· 
so,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Decreto n• 72.434, de 9 de julho de 1973, criou u Coordenaçào Nu· 
cionul do Ensino Agrícola, como órgão central de direçào superior, autóno· 
mo, do Ministério da Educação e Cultura. Em 14 de outubro de 1976, o De· 
creto n~' 76.436 reestruturou o órgão, que passou a denominar-se Coorde
nação Nacional do Ensino Agropccuúrio (COAGRI), tendo por finalidade 

.. prcstur assistência técnica e financeira a estabelecimentos especia
lizudos cm ensino ugropecuário c economia doméstica e, por com
petência, promover o desenvolvimento e 11 divulgação do ensino 
desses estabelecimentos.'' 

A COAGRI tem por objetivos finais preparar o Técnico em Agrope· 
cuúriu, o Técnico em Agriculturu, o Técnico em Enologia e o Técnico cm 
Economia Doméstica Rural, que são profissionais que atuam junto aos ugri· 
cultores e suas famrlias, no sentido de orientá~los ao desenvolvimento udc· 
quado e racional de suas atividades. Pura tu\ fim, mantêm u COAGRI32 es· 
tttbelecimentos nos diversos Estudos, dez dos quais na regiüo Nordeste, 
situundo-se um deles no Estudo de Sergipe, o Colégio Agr!colu Bcnjumim 
ConsUmi, localizado em São CristóvUo. 

Esses colégios agrícolas são mantidos por recursos du União, 
bcnefici&mdo-sc de acordos internacionais com o OID e o BIRD. Em 1977, :t 

COAGRI iniciou acordodccoopemçào técnica com o Instituto lntcrameri· 
c>mo de Ciências Agrícolas, da OEA, recebendo, também, colubLHaçào do 
Progranw d:1s Nações Ur1idas ['JUra o Desenvolvimento (PNUD). Muntém, 
aindu, estreitos vínculos com órgãos e entidudes dos Estados. ~cmprc com a 
prcocupaç~o de melhor atingir seus im['lortantes objetivos. 

Segundo o relatório de suus atividades em 1978, 

"ao udotar, como método educativo fundamental na rormuçiiO do 
Técnico em Agropecuária e do Economista Doméstico Rural. o sis· 
tema escola-fazenda, a COAG RI fez uma importante escolha pcda· 
gógica, que traduz uma definida filosofia do homem, da socicdude 
e do desenvolvimento rural." 

E &lcresccnta o relatório: 

"Quanto ao homem, u filosofia da COAGRI visa à formaçi1o de 
um têcnico cm agropecuária, ou seja, a de um agente de produçi10 
com fundamentação tecnológica e orientação humanista. Isso exige 
o desenvolvimento do saber-instrumento. da iniciativa própria, d:1 
rcsponsabilidude c da :ltitude cooperativistu. O principio de a ['I ren
der a fazer para aprender, base desse desenvolvimento, requer :1 vi· 
vi:ncia ativa dos problemas reais do trabalho agropecuilrio. Quunto 
à sociedade, a filosofia da COAGRivisa a despertar no cducundo 
o espirita de cooperação c auxilio mútuo, bem como :1 umpliar o 
mio de açào educativa dos colégios agrico\as aos agricultores cir· 
cunvizinhos e à comunidade rural cm geral. Quanto ao dcsenvol· 
vimcnto rural, a COAGRI acredita na necessidade de dcspert:lr o 
interesse da juventude pela agropccuária como indústria de pro· 
duçi1o, visando a que os estudantes se estabeleçam produtivamente 
nesta atividade ou integrem os quadros prolissionuis dos or~:wnis. 
mos públicos c empresas privadas engajados no esforço dc dc:scn
volvimento." 

"'A cscola·fazenda- prossegue o relatório a que aludo - é 
uma escola dinâmica que educa integralmente, porque desenvolve 
o conhecimento tecnológico e humanístico e familiariza o educan· 
do com atividades que ele ter!!. de enfrentar em sua vivência com os 
problemas da agropecuúria e da vida rural, conscientizando-o, ao 
mesmo tempo, sobre suas responsabilidades de cidadão consciente, 
Os componentes metodológicos da escola-fazenda são as aulas 
tcóricas. o Programa Agrícola Orientado e a cooperativa escolar, 
alê:m da pnitica dos esportes e a participação ativa na vida da co· 
munidade regional. O Programa Agrícola Orientado consiste nu 
execução de projetas diversificados de produção, dos quais partici
pam professores c alunos. A participação dos 01lunos se faz em to· 
das as fases dos projetas: na elaboração, na execução, na comercia· 
lização dos produtos, no controle e na avaliação. Os projetas de
vem produzir, pelo menos, o necessário à manutençno da Escola, 
visando a uma .alimentação sadia e completa aos alunos, com o me~ 
nor custo passivei. Os projetas devem, também, gerar uma receita 
para a Escola, diminuindo seu custo operacional c usar no máximo 
os recursos disponíveis na comunidade e manter uma estreita re· 
lação com seus problemas prioritários. 

Empenhudu cm modernizar e dinamizar o ensino agropc· 
cuflrio, a COAGRI atingiu a reorganização da rede de colégios e 
uniformização de estruturas, o que facilitu a supervisão c a troca de 
experiências: tem promovido o estltgio de alunos nas empresas; o 
uuto·ubastecimento dos colégios ugrlcolas e preocupa~sc com a cc
locução dos egressos. 

Graças à reorganizuçüo liderada pela COAGRl, os colégios 
ugricolas passaram a ter possibilidades de ampliar gradativumente 
suas funções, atendendo, ussim, its necessidades dos sctorcs de pro
dução, no que se refere: ~ capacitaçil.o de recursos humanos, bem 
como à prcsta~ào de serviços têcnicos, objetivando, sempre, o mil· 
ximo proveito das comunidudes. Essa, inclusive, umu das ruzõts du 
estreitu cooperação com us Secretarias de Educação e órgãos seta· 
riais de desenvolvimento dos diversos Estados. 

Sr. llresidentc, 
lcvuntumcntos realizndos cm vúrios estabelecimentos da rede 

da COAG RI mostrurum que muis de setenta por cento doS técnicos 
cm Agropecuflriu c em Economia Domésticu Rural, formudos nos 
Ultimas três unos, estão trabulhundo nu suu úreu de formação. Esse 
pessoal cspcciulizudo é uprovcitudo pela EMBRATER, a 
EMBRAI'A, <1INCRA, u CODESVASF, a SUDENE, o SESI e, 
nos nfveis rcgitmal c estudual, us Secretarias de Agriculturn c suus 

..... 
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empresas vinculadas também os empregam para desenvolver ativi
dndes de extensão rural, pesquisa, crédito rural, administração de 
fazendas, etc. lgu:1lmentc, muitas empresas particulares contam, 
hoj~:, em seus quadro!;, com egressos dos colégios agrícolas, cn
quunto outros des~:nvolvcm atividadcs purticularcs no campo d:t 
agricultur<l. 

meça r pelos da educação c do ensino. Congratulo-me, assim, com o 
Dirctor-Gcral da COAGRJ, Oscar Lamounier Godorrcdo J~nior 
e sua equipe, assim como com o Ministro Eduardo Portel la, que o 
conservou níl Dircção do Orgão, e o eminente Presidente João Bap· 
tista Fi~ucircdo pelos sempre melhores e aperfeiçoados resultados 
alcançados pela rctlc: de colégios agrlcolus existente no Pais, cujo 
númcr., é rr:.:~.:Í!:.o aumcnt:.~r. tanto f.t..:c à nos:;J c:dcnsilo tcrritori.JI. 
.:orno f~:c~ a no~~~~~; •"LI.~ las nccc.~\lt.bdc~ r.•.l ~::.:lJr. 

i: de M: rlc~cjar qut: os coléeio., <~griL:ol.l~ apcriciçnem, :ujui, ~.cu 
tr:rha!ilu Uc ;H.:ornr:lnh:un(:!\tll du ... cwc~sn:., para oblcnç~ll Jc da· 
Ju:. III ai~ ~umph:tu~ c :.cgmus. b:.u purquc n:iu h~ melhor rwrlll.l ..!e 
i.lf)Urar u maJmíJicu trub.dhn rcalilttJo pda CO,\GRJ do que um 
h;vantólmcutu completo .~ubn: u l.lcstuliJ l.lo:. cgn::.~u~ l.lo:. cu,'~'~'·' 
agrícolas, cuja iiÇào cm liivur Jo meio rural (.:excepcional, po1.; .. ..; 
cxercc ;nraví:s de órg;jos c c:mprc:sas públicas da maior imporlãncia 
para o País c: aind;1 por meio dc empresas privadas, num sctor llÍil· 
da tão carente de pessoal especializado .. 

No meu Estado, o Colégio Agrícola Benjamim Constant real i· 
za trabalho dos mais notáveis, de tal forma que apenas podemos 
lastimar disponha o Estado de somente um colégio agrlcola. 

O relatório da COAGRI relativo a suas atividadcs no ano de 
1978 demonstra, copiosamente, o alcance sempre aprimorado dos 
elevados objctivos desse sctor do MEC, sem dúvida alguma dos 
mais importantes para o País, desde que inteiramente voltado para 
atividadcs do maior interesse e características do imenso interior 
brasileiro, tão carente de ajuda e bencflcios de toda espécie, a co .. 

Era u 4ur. linha '' úi1.cr, Sr. l'rc~iJcn:t·. (Muito h~r.1~) 

o ~;p PHF~ID!:";Tr: 1 ~!1ll r.wlh·•) -- :-bda ~11:!:· ~T.'~ndn ·i:,;!~ •.• r. 
\J{)ll cnct·rr:lf a rrc,crt.: lC1\~•1, ,Jc<>irn;lndn par;l a ~c~;JiJ CXlf:JürG:~ .:-,_! 1 
rc:di7nr-~c 11<; !R hnrn<; c .~0 minuto~ de hnje, a <;egui:'1te 

ORDEM DO DIA 
-1-

Di:<~cu~silo, cm turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sobro a Mensagem n• I OS, de 1979 (n• 190/79, na origem), de 26 de 
junho de 1979, pela qual o Senhor Presidente da Rep~blica submete à delibe· 
ração do Senado a escolhll do Dr. William Andrade Patterson, para exercer 
o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga destinada a 
advogados, decorrente da aposentadoria do Ministro Paulo Laitano Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão. 

(Le~anla-se a sessão às 18 horas e JJ minutos.) 

ATA DA 111' SESSÀO, EM 28 DE JUNHO DE 1979 
1• SESSÀO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 9• LEGISLATURA 

- EXTRAORDINÀRIA -

PRESIDE:'-ICIA DO SR. LUlZ VIAM 

.:JS 18 /I ORAS E JU ,\/1.\'Cl úS, ACJJ,J.\;·.~::: 1-'RL'! .• 't,\"TLS O~ s;,.;·. 
SES ADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- José Guiomard- Eunice Michilt·~ 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente- Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- J:ubas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La R oe
que- José Sarncy- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nune.; 
- Almir Pinto- José Lins- Mauro Bcncvidcs- Agcnor Maria- Dinar
te Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbal Jure· 
ma - Marcos Freire- Nilo Coelho- Arnon de Mc:llo- Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardo!>o
João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -Nelson Carneiro
Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Amaral Furlan 
- Franco Montara- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Lázaro Bnr· 
boza - Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes 
Cunale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Mronso Camargo- José 
Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas 
- Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinle 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N•s 388 E 389, DE 1979 

Sobro o Pro)olodo Lei da Cimora n• 125, del978 (n' 5.569-B, 
de 1978, na Casa do orl1om), quo "dispõe sobre requlslçio de sml· 
doros públicos da admlnlslraçio dlrota e aulírqul<l poJa Justiça El<l· 
1or1l, e di outras pro~ldêncl•s". 

PARECER N• 388, DE 1979 
Do Comluio de Conotllulçilo o Justiça 

Relator: Senador Murllo Badaró 
Retorna à nossa upreciaçilo o Projeto de n9 125/78, para que exumine· 

mos us Emcndus de Plenlirio n9s I e 2, de autorin dos Senhores Senuchii'Cs 
Luiz Vianu c Humberto Lucena, rcspectivumentc. 

.\ m;~t~ria tri.ltJ li.~.> rcyui~;~.:n:~ uc :i.:rvHJurc:-, pl:bi1..:u~ p:lo~ J:..~:11,;,J ~._,~,
tm;.tl, c: foi c:ncaminhada ao Congrc~:;u l'>ia(.;iona!, nos tc:rmos do art. j 1 U.1 
Con~tituiçJo, pc:lu E.xm 9 Sr. Prc::,idc:nte da Rcpúblic;.:, 

A l:mt:nda n~ I, dividiJi.i em Joi:. nem, aitcra a rc:àaçào dos anigo~: ·c 
/·! Ja prupu~iç:1o. j\;u prio1c:iro ca~u -llcm ;o- vcdJ a r.:~.jui~içj_u l.lc ILoih.ov· 

núrio:. que ocupem carg0s de dircçjo, as~cssor Jmc:nw, ch~Oa, c outros, ~u: 
considc:ra indispc:nsáveis ao bom funcionamento da Administração PUblica: 
no segundo cuso- item b -,subordina a vigência da Lei proposta à c:ntra· 
da em vigor daquela outra que venha aprovar o quadro de funcio"nfrrios da 
Justiça Eleitoral da Primeira Instância. 

No que se refere uo item 1, o aprovamos em parte, na forma de: submc:n· 
da, na qual se acolhe, igualmente, a anexa sugestão do ilustre Senador Nel· 
son Carneiro: o item b é rejeitado, por ralta de amparo jurídico, uma ve1. 
tratar-se de matérias distintas, devendo-se considerar que o Projeto cm cstu· 
dos tem destinação específica, qual sc:ja a de socorrer os serviços elc:itorais 
cm ocasiõc:s de premente: nc:cessidadc- tal a realização de eleição-, o que 
se não pode confundir com as tarefas rotineiras do quadro funcional próprio 
dos órgãos eleitorais. 

Quanto li Emenda n9 2, simplesmente introduz dispositivo, tornando 
explícito que a administraçilo pública a que se refere o parágrafo único do 
art. li du Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974, é a .de âmbito rederal, esta· 
dual ou municipal, por isso é de ser aprovada. 

Diante do exposto, e cm conformidade com os preceitos jurídico
constitucionais, nosso Parecer é pela rejeição do item b da Emenda nY I, pela 
aprovaçüo da Emenda n9 2, e pelu aprovação, cm parte, do item a da Emen
da n9 l, na forma da seguinte: 

SL'EMENDA 

Substituu·se o art. 29 pelo seguinte: 

"Art. 2~' A requisição mencionará o nome do servidor c a cu te:· 
geria funcional ou a natureza do serviço a ser prestado. 

Parllgruro único. A requisição a que se refere este urtigo é \'c:· 
dadn .tos ocupantes de curgos de dirc::ção, ussessorumento, chclia, 
nrrccaduçi\o ou lisculizaçilo," 

Sulu dns Comis~.ões, 25 dt.: abril de 1979.- Henrique dl• Lu Rocquc, J>rc· 
sidcntl!- Murllo Dadaró, Rtlator- Lázaro Darbozu- Nelson Curnl'iro
Tun~·rc~du Nc\'cs - Leite Churs - f.'runco Montoro - Hchídlo Nunl'~ ·
,o\,li!l'bul Jurrmu - Almh· Plnlo - Raimundo Purl'ntc. 
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PARECER No 3K9, DE 1979 
Da Comlssilo de Scnlço Público Ch·ll 

Relator: Senador R11imundo Purentc 

Volta a exame dcstu Comiss1io o Projeto de Lei da Cãmara nQ 1~5. de 
l1l7H, paru apreciação de 2 (duo1s) emer,das de Plenário, de autoria. re~pceti· 
V<lmcntc, das ilustres Senadores Luiz Viana e Humherto Luccnu. 

,\ propo.~içt1o vi.~a :1 di.~ciplinólr as rcquisiçtjcs de servidores pUblicas pda 
Justiça Eleitoral c foi cncaminhuda ao Congresso Nucionul, pura c:c.••mc, nos 
termos do art. 51 da Constituição, pelo Senhor Presidc:ntc da RcpUhlica. 

A Emcnd;~ n~' I, dividida cm 2 (dois) itens, altera a redução dos >ITtigos 
~~~c 7Q do Projeto. O item a veda u requisição de funcionários ocupantes de 
cargos de direçào c asscssoramento, chefia e outros, que considera indispcn· 
.~áveis à AdministraçfJo l'ública; o itc:m h, subordina a vigência da lei propos
.:J ii cntradu em Vigor da que <!provar o quadro de funcionúrio~ d;J Justiça 
Elc:itoral de Primeira lnstúncia. 

No que tange ao item a da emenda, verifica-se que: a n:striçfw que pre· 
tcn(.k impor ao instituto d:J requisição i: prejudicial à Justiç;J Eleitoral, poi~ 
;,dêm de impc:dir o recrutamento de pessoal qualificado, cria obstúcu\os 11 
e.,ccuçi\o dos serviços eleitorais. O item b da cmcndí\, por sua vez, inst;,tura 
processo de aprovação, por via obliqua, de um quudro de pc:ssoal d;1 Justit.;:1 
Eldtowl de Primeira lnstüncia, o qual não é objeto de cogitaçiw pelo proje
to. Jú a Emenda n~ 2, ao dar interpretaç~o à expressão "Administwç:10 
Pública", constante: da Lei n9 6.082, de 1974, ingressa em matêriu que ruge: 
inteiramente à sistc:múticu do ('lrojc:to, uma vez que aquele dispositivo lc:g<Ji 
cogita de assunto n:lativo a enquadramento, por transposição ou tmnsfor
maçfw, scgundo o prc:ceituado na lei de Ch1ssilicação de Cargos -
n11 5,645, de l97U- enquanto o projeto sob exame tem por fim a disciplina 
formal do sistema de requisição pela Justiça Eleitoral. 

Assim, por contrárias à sistemática do projeto c inconvenicntc:s. no 
mérito, opinamos pela rejeição das Emendas n~s I e 2. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1979, - Henrique de La Rocquc, 
Presidc:nte, eventual - Raimundo Parente, Relator - Bernardino Viana -
Alberto Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai i1 publi· 
caçào. 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- Através da Mensagem no IUJ, de 
1979, o Senhor Presidente dó! República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Alberto Vasconcellos da Costa e Silva, Ministro de Segunda 
Classe:, dó! Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embuixudor do 
Brasil junto à RepUblica da Nigéria. 

Para a uprc:ciaçào da matéria, a Presidência convoca sessão cxtraordi· 
nária :1 realizar-se amanhã, tis dez horas. 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Vianól)- Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos pelo Sr. )fil-Secretário. 

São lidos o.ç seguintes 

REQUERIMENTO No 238, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, nlinea b, do Regimento, 
para o Oficio no S/14, de 1979, do Governador do Estado de Santa Catari
na, solicitando autorização do Senado Federal puru que aquele Estado possa 
contratar operação de empréstimo externo no valor de trinta milhões de 
dólmes norte-amc:ricunos para os fins que especifica. 

Sala das Sessões, 2M de junho de 1979. - Jarbas Passarinho- Jost! Sar· 
nq- Jo.tt! Uns- Dirceu Cardoso- Eunice Mlchiles- Louriwl Baptista 
- Amon de Mel/o- Lomanto Júnior- Htli•idio Nunes- Bem·dito Ferrt•ira 
- Raimundo Parente - Tar.to Dutra - Milton Cabral- Bemardino Viuna 
- Guhriel Herme.r - Alberto Si/1•a - Henrique de La Rocqut• - Virt•me 
Vuo/o- Jorge Kalmne- Benedito Canella.t- Aderbal Jurt•ma- tlloysiu 
Cha\·es- Saldanha Der: i- :l/mi r Pilllo- Mcmdes Cana/e- Pedro Pc•dru.1·· 
sian- Moacyr Dai/a- :1//muo C amargo- João Calmou- J11lah)' Maga· 
lhiies- Lenoir Vargas- Murilo Badaró- Pa.uos Põrto- Nilo Cot'/Jw
Lui: Vimw - Ditwrte Mari:- Drenes Quc:rcia - Jo.w! Richa - Twu·rt•do 
Nt'l't'.l'- Nel.wn Carneiro- E1•tld.flo Vieira- Hugo Ramos- Cunha Lima 
- Lci:urtJ Barlm:u - Ga.Hào Mü/Jer. 

REQUERIMENTO N• 239, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do nrt. 371, nlíneu h, do Regimento, 
;.ara o Oficio nY S/ 15 f79, do Gnvernndor do Estado de PernamhliCO, solic:i· 
tando :Jutorilaçiio do Senudo u lim de que aquele Estudo possa realitur upe-

·:'.'}>' .... f. •. 

r;Jç:-·w de empréstimo externo no valor de USS 50,000,000,00 (cinqUenta mi· 
lhi'lcs de dólares nnrte-:uncricanos), para o fim que c::spccifica. 

Sula d:ts Scssõe~. ~X de junho de 1979.- Lu'i: Viana- tlmarall'á.\'oto 
- Nilo Cm•/Jm- Gcwiio Mü/ln- Saldanha /)n:i- l'u.uoJ l'ôr/0- .VI'i· 
.\"0/1 Carnt•iro -/.â:aro /Jarho:u- El't•ltüio Vieira- A rmm dt• Mt'l/o- 'lún· 
m·do ,\'l'l't'J- Vicente Vuolo- Mt•nde.l· Cwwh•- Jutuhy ~hJKI/IIItit•,\- l.o· 
mmlfo J1inior- ("unha Umu- LouriJ•a/Baptüw- franco Mo11toro- /Jir· 
au Curtimo- Ada/m/ Jurmw- Jt:.I',H; Frt'irl!- MoU(I'r /Jc1//u- JrHt: Um 
- /h•/1•{dio iVIlflt.'.l" - tldaibt•rto St•rw - ttlmir Pinto - JorJ.:t' 1\'a/umt• -
Gahrit'/ Jh·mu•J- )tm; Guiomard- Hent!dito Omt'llas- Marco.\' Frl'irt•
Afiim.w Ccmwrgo- Dinarte Mari:- JÜrhas /'aJ.mrinho- JoJt; Ridw
Milton Cahral-1/t•nrique de La Rocque- TarJo Outra- RCiimumlo l'an'll· 
tt'- l't•dro J't'flro.uitm- Jai.I'OII Barrt.'lo- Lt•twir Var,(,'tl.\"- llt•nt•tlito Ft·r
rdm- tlloysio t'hm·e.~- João Calmon - Bernardino Viur~a - Jo.lt; St~mt•y 

- Alt·.nuuJrc• CoJfll - O"'SII'J Quúcia. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- o~ requerimentos lido~. nos ter· 
mos re~;imentais, serflll :J('lreciadns :1pós :.J Ordem do Dia. 

Sohre a mes:.J, projetas de lei que scr~o lidos pelo Sr. l~'-Secretúrio. 

São litloJ os .H'gui11le.l· 

PRO.Jf.TO IJF. I.EI IJO SF.NAIJO No 203, DE 1979 

t\cn.•sccntu pará~rnfo no urt. 3H da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto 
de 19611. 

O Congn.-sso Nuciona\ decreta: 
A rt. l Q O art. JH d:1 lei n"' 3.H07, de 26 de agosto de:: 1960, alterada pelo 

Decrc:to·lci n'~ 66, de 1966, c Lc:i n~ 5.890, de 1973, p:1ssa :1 viger :.1crc.'icido ·do se· 
guintc * 31', renumcmdo o atual como * 411: 

"An. lH. .. ..................... , .. , .............. .. 
~ 3Y Sc:m['Jrc que: a pensno for rate<1da entre o ex-cônjuge c a 

compunhciru do segurado, o vulor de cada quota em nenhuma hipótese:: 
podcrú ~cr inferior à metade do muior salário mínimo vigente no País." 

Art. 2Q O custeio do bc:nclicio previsto nc::sta lei correrá por conta das fon· 
tcs de rc:cdta de que trata o art. 69 da Lei n~' 3,807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 3Y Esta Lei c:ntra em vigor na dó!.ta de sua publicação, 
Art. 4~ Rc:vogam-se ilS disposições 1.1n con tr.1rio. 

Justlficaçiio 

Em virtude das disposições constantt:s da Lei Orgünica da Previdência 
Social, uma situação das mais absurdas c injcsta está ocorrendo com inusita
da freqUência c lançando os dc:pendc::ntcs de segurado falecido na mais abso
luta miséria. 

l! que, muitas vc:zes, o segurado tem duas familias e, ao morrer, a pen· 
silo deve ser rateada entre o ex-cônjuge: e a companheira. Se a remuneração 
percebida pelo dt• cujus era a nível de salúrio mínimo, as quotas a serem atri
buídas à viúva c i.l companheira serão irrisórias e absolutamente insuficientes 
puru o utcndimento de suas necessidades mini mas. 

Assim, 01truvés desta proposição, preconizamos que, no caso em foco, as 
quotas a serem atribuídas ao ex-cônjuge e à companheirõl, cm nenhuma hi· 
pótc:se podcri1o tc::r valor inferior à metade do maior salário mini mo vigente 
no Pais. 

Assimile-se::, n cstn nltura, que a mc:dida proposta nada inova, eis que a 
ld n11 6.179, de: li de dezembro de 1974, que instituiu umparo previden· 
ciúrio pura mniorcs de 70 anos de idade c inválidos, estubelecc. cm seu Jrt. 2~', 
item I, que ti rc:nda mensal vitalfcin dc:vid:1 nos beneficiários ali indicados é 
igual ii metudc do maior salário m!nimo. 

Em realidade, a situaçiJo das pensionistas esposas e companheiras de se· 
gurudos fulecidos de haixa rendu não é diferente du dos nmpurados pela Lei n~ 
6.179/74, devendo n dus ser assegurado o mesmo beneficio. 

Por dc:rrudciro c cm atendimento ao preceituado no parágrafo único do 
mt. 165 du Lei Muior, :1 proposituru indicu u fonte de custeio total du benes
se previdenciúrin u ser mujoruda. 

Em se trutundo de:: medidn de justiça social, que beneficiará pessoas em 
absoluto esU1do de car~ncia fin:mceim, cspernmos venha a merecer 11 upro
vnçtJo de nossos dignos Pnrcs. 

Saiu d:ts Sc:ssões, 2H de junho de 1979.- Nelson Cnrnl'lro. 

I.EG/SI.d(';IO C/Td IM 

LEI N'' l.Kil7- DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
IJI~Jiill' ~uhn• n l.l'i Or~imlcn du Pn•vldênclu Snclul. 
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Art. 38. Paru efeito do rateio da pensão, considerar-sc-ão apenas os 
dependentes hubilitados, não se adiando a concessão pela falta de habili· 
taçüo de outros possíveis dependentes. 

Parágrafo único. Concedido o benefício, qualquer inscrição ou habili· 
tuçi1o posterior, que implique exclusão ou inclusão de dependentes, só pro· 
duzirfl efeito a partir da duta cm que se realizar. 

········· .................................................... . 
LEI N• 5.890 - DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera 11 l.egllilaçiio de Previdência Social, e dá outra5 provldêncla5, 
'' ........................................................... . 
Art. 38. Nilo se adiarú a conccssi1o do beneficio pela falta de habili· 

tuçüo de outros possívds dependentes; concedido o benellcio, qualquer ins
criçüo ou habilitaçüo posterior, que implique exclusão ou inclusão de dcpen· 
dente, só produzirá efeitos a partir da data cm que se realizar. 

* I~' O cônjuge ausente não excluirá do beneficio a companheira desig· 
nada. Somente ser-lhe-á o mesmo devido .a partir da data de sua habilitação 
c comprovuçi1o de efctiva dependi:ncia económica. 

* 29 No caso de o cônjuge estar no gozo de prestação de alimentos, haja 
ou nüo desquite, scr-lhc·il assegurado o valor da pensão alimentícia judicial· 
mente arbitrada, dcstinando·se o restante à companheira ou ao dependente 
designado. 

9 Jv A pensão alime'ntfcia sofrerá os reajustamentos previstos na lei, 
quando do reajustamento do beneficio. 

LEI N• 3.807- DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Prevldincla Social. 

Art. 69. O custeio da previdência social será atendido pelas contri
buições: 

a) dosscgurudos, cm geral, cm porcentagem de 6% (seis por cento) a 8% 
(oito por cento) sobre o seu salário de contribuição, não podendo incidir 
sobre importância cinco vezes superior ao salário mfnimo mensal de maior 
valor vigente no país. 

b) dos segurados de que trata o parAgrafo I• do artigo 22, em porcenta· 
gcm igual à que vigorar no Instituto de Previdência c Assistência dos Servi· 
dores do Estado, sobre o vencimento, remuneração ou salário. acrescida da 
que for fixada no "Plano de Custeio da Previdência Social"; 

c) das empresas, cm quantia igual à que for devida pelos segurados a 
seu serviço, inclusive os de que trata o inciso III do artigo sv; 

d) da União, cm quantia igual ao total das contribuições de que trata a 
aUnca a, destinada a custear o pagamento do pessoal c as despesas de admi· 
nistração geral das instituições de previdência social, bem como a cobrir as 
insuficiências financeiras c os deficlts técnicos verificados nas mesmas insti· 
tuiçõcs: 

e) dos trabalhadores autônomos, cm porcentagem igual à estabelecida 
na conformidade da aHnca a. 

§ I• O limite estabelecido na allnea 1 deste artigo,inf/ne, serà elevado 
até dez vezes o salário mini mo de maior valor vigente no país, para os segu
rados que contribuem sobre importância superior bquclc limite cm virtude 
de disposição legal. 

§ 2~' Integram o salário de contribuição todas as importâncias recebi
das, a qualquer título, pelo segurado, cm pagamento dos serviços prestados. 

(À.< Comissões de Constiluiçào e Justiça, dt Legislação Social t 
dt: Finatl(as.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 204, DE 1979 

Acmcenla §Z•ao art.30da Lei n•4.:Ul, del7 de julho dol%3. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O art. 30 da Lei n• 4.242, de 17 de julho de 1963, passa a viger 
acrescido do seguinte § 2v, rcnumcrndo o C.nico existente como § IV; 

"Art. 30. . .•....................................... 
§ ,, ' •..••. '.' .••••.••..• " ••.•• ' •••.•......•.....• 
§ 2~' Nilo será considerada ucumulaçD.o, na forma prevista 

neste urtigo, n percepção de beneficio resultante de contribuição 
pugu no Instituto de AdministrnçD.o Financeiro da Previdência c 
Assistência Social - lAPAS." 

Art. 2.,. Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicução. 
Art. 3Y Rcvogum-sc us disposições cm contrlirio. 

,11 ,• 

Justlficaçio 

Em conformidade com o preceituado no nrt. 30 da Lei n' 4.242, de 17 de 
julho de 1963, foi concedida, aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mun
dial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente de ope
rações bélicas c se encontram incapacitados, sem meios de prover à própria 
subsisti:ncia, desde que não percebessem qualquer importância dos cofres 
públicos, assim como aos seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 
da Lc:i n~' 3, 765, de 4 de maio de 1960. 

Estabeleceu, ainda, o referido dispositivo legal, cm seu parágrafo único, 
que na concessão du pensão seria observado o disposto nos arts. "30 c 31 da 
mesma Lei n• 3.765/60. 

Embora se diga expressamente, no mencionado dispositivo, que a pen· 
sho ali concedida nào poderia ser acumulada somente com importância per· 
cebida dos cofres pC.b\icos, tem prevalecido, em alguns órgãos, como, por 
exemplo, no Ministério da Marinha, que também as benesses prcvidcnciárias 
não podem ser acumuladas com a pensão prevista na Lei n• 4.242/63. 

No entanto, é evidente, a nosso ver, que a proibição de acumular a rcfc· 
rida pensão restringe-se a importâncias pagas pelos cofres públicos, dentre as 
quais não se incluem os beneficias outorgados pela Previdência Social, que 
correspondem a seguro social que beneficia, com exclusividade, os que paga
ram suas contribuições, tendo, portanto, carãtcr de contraprcstação. 

Aliás, é esse o entendimento esposado pelo Ministério do Exército, que, 
por intermédio da Dirctoria de I nativos c Pensionistas informou que os ex· 
combatentes da Segunda Guerra Mundial. contribuintes da Previdência So
cial, podem acumular seus proventos de reforma com a aposentadoria previ· 
denciária. (Oficio n• 4.842, de 22·5-76.) 

No entanto, o Ministério da Marinha, além de outros órgãos, insistem 
cm interpretação oposta, não permitindo a reportada acumulação, embora 
as decisões judiciais todas, sejam favoráveis aos interessados, como recente 
decisão da 8• Vara da Justiça Federal, do Estado do Rio de Janeiro. 

Aliás, a hipótese em tela é assemelhada à "dupla aposentadoria" dos fcr· 
roviários que, cm consonância com a uniforme jurisprudência do Tribunal 
Federal de Recursos, não ê incompatível com a disposição constitucional 
consubstanciada no § 2~' do art. 102, que diz que "cm caso nenhum os pro· 
ventos da i natividade poderão exceder n remuneração percebida na ativida
dc:", 

Por esse motivo, preconizamos o acréscimo de parágrafo ao art. JU da 
Lei n~''4,242/63, estabelecendo que não será considerada acumulação a per· 
cepçào de beneficio por parte do Instituto Nacional de Previdência Social, 
decorrente de contribuições prcvidcnciárias. 

A medida, temos para nós, cncontra·sc sintonizada com o espírito da ci
tada Lei n• 4.242/63, atendendo à melhor exegese e à oricntaçilo jurisprudcn
cial firmada a respeito. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1979. - Aataor Maria. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 4.242, DE 17 DE JULHO DE 1963 

Fixa novos ••Iom pa111 os •enclmentos dos ~enldom do Poder 
Extcall•o, Chia e Militam, lastltul o tlllplátlmo compulsório; cria 
o Fundo Nacional dt ln,.stlmeatos, • di outras provldônclas. 

Art. 30. E concedida aos ex-Combatentes da Segunda Guerra Mun
dial, da FEB, da FAB c da Marinha, que participaram ativamente das ope· 
rações de guerra c se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios 
meios de subsistência c nilo percebem qualquer importância dos cofres pC.bli
cos, bem como a seus herdeiros, pcnsho igual b estipulada no nrt. 26 da Lei 
n• 3.765, de 4 de maio de 1960. 

Parúgrufo único. Na concessão da pcnslio, obscrvar-sc-á o disposto 
nos arts. 30 e 31 da mesma Lei n• 3.765, de 1960. 

................................................................. 
(Às Comissõt's dt Constiruiçdo t Jwtira. d~ Ltgislarào Social t 

dt Finanças. J 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas lidos serào publita· 
dos c encaminhados às comissbes competentes. 

Passu-sc ~ 

ORDEM DO DIA 

Discussilo, em turno C. nico, do Pnr~cer da Comissão de Cons· 
tituiçl1o c Justiçasohreu Mensagem n9 105, de 1979(nY 190f79, na 

\I -~· ~ 
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origem), de :!6 de junho de 1979, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do ScnDdo a escolha do Dr. 
William Andrade Patterson, para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal Federal de Recursos, na vaga, destinada~~ advog•tdos, de· 
corrente da aposcnt:tdoria do Ministro P:wlo Ltitano Távora. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da pre~entc sessão, no~ 
termos du alínea h do art. 402 do Regimento Interno, dever[! ser aprcdad:~ 
cm sess~o secrt:ta. 

Solicito aos Sr~. ftmcion~hios as proviJ.~nda" necc .. ~:tri:t:-. ;1 fim Ue ~.p:: 
:-.ej01 respeitado ll dispositivo regimental. 

(A sessão torna•.it! secrela às /8 horas e 35 mimao.1· 1' l'fJ/Ia a·'"" 
pública às /8 horas e 45 minrJ/os.J 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta u sessõo. 
P:tssa-se à votação do Requerimento n9 238, lido no Expediente, de ur· 

gência para o Ofício n9 S-14, de 1979. 
Em votuçào. Os Srs. Scnudores que o aprovnm queiram rcrmanecer 

sentados. (Puusa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que foi 

despachada às Comissões de Finanças c de Constituição c Justiça. 
Sobre a mesa, os pareceres desses órgãos técnicos, que serão lidos pelo 

Sr. !9-Sccrctário. 

São lidos os seguintes 

PARECERES N•S 390 E 391, DE 1979 

PARECER N• 390, DE 1979 

Da Comissiio de Finanças, sobre o Oficio us" n' 14, de 1979 
(n~ 3.192j79, no origem), do Senhor Got>ernador do Estado de Santa 
Caturlnn, solicitando autorizntiio do Senado Federal pnra conrratnr 
operação de empréstimo externo no Yalor de USS 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares nmerlcanos), destinada a financiar a exe
cuçiio de obras c projctos de energia elérrlca, saúde, educaçiio e rrans· 
porlc rodot>iário, 

Relator: Senador Saldanha Dcrzl 
O Senhor Governador do Estado de SAnta Catarina, com o presente 

ofício c na conformidade do que di põe o artigo 42, item IV, da Constituição, 
solicita ao Senado Federal a competente autorização para que o Estado de 
Santa Catarina possa contratar, no exterior, um empréstimo de USS 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), ou o equivalente cm 
outra moeda. , . • 

2. No referido documento, o Chefe do Executivo do Estado de Santa 
Catarinu esclarece que ,.o produto do empréstimo mencionado destina-se a 
financiar a execução de obras em selares prioritârios, especificamente saúde, 
transportes c energia elétrica, resultaote das adequações da ação do Estado 
bs novas diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, cujos selares estão a 
exigir providéncius imediatas, como forma, inclusive, de se evitar o surgi
mento de focos de tensões sociais". 

3, No cumprimento do estabelecido no anigo 403 do Regimento ln· 
terno do Senado Federal, foram juntados ao presente: 

a) manifestação expressa c favorável dos órgãos competentes do Poder 
Executivo Federal- Ministério da Fazenda c Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República- traduzida nos termos da Exposição de Motivos, 
datuda de junho do corrente ano, aprovada por despacho do Excelcnt(ssimo 
Senhor Presidente da República; 

b) publicação oficial da Lei Estadual n• 5.540, de 7 de junho de 1979, 
que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de empréstimo externo, 
publicada nu edição n' li .246 do Diário Oficial do Estado, do dia 7 domes· 
mo mês. 

4. Conforme esclarecimentos apresentados pelo Estado, os recursos 
oriundas do empréstimo externo dcvcrüo ser aplicados nos seguintes proje
tas: 

··- construção c equipamento de 356 unidades escolares; 
- construçüo c equipamento de 2 hospitais; 
- impluntuçüo efou pavimentação de 298,3 km de novas ro~ 

dovias estaduais; 
~ ud~qu~5Iio da cupncidade das Centrais Elétricus de Santa 

Caturum S.A. 

5. O exame das cundiçi'>t:~ creditfcius Uu operuçllo scrll efctuudo pelo 
Ministérin da Futenda, cm artú:ul:t~liO com ll B.tiiCo Central do Ura!\il, no~ 

termos do art. J9, inciso 11, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, as· 
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato. 

6. Cumpridas :ts exigências do art. 403 do Regimento Interno, opinu· 
mos pela aprovuçtlo do presente pleito, contido no ofício do Senhor Gover· 
nadar do Estado de Santa Cutarina, na forma do seguinte: 

I'ROJETO DE RESOLUÇÃO N' 44, DE !979 
Autorl71l o Gm·c.•rno du E~tudo de Sunlu Cuturlnu u rt•ulizur opc· 

rncilo de empri .. ~tlmo t"<fNno tiO t>nlnr dt• L~S~ JO,OOO,OOO,OO (trlntn 
milhÕ<.''i de thillm·'i nnwrk·nnn .. l, tlc~llnudn u fluund:tr u t'xl·~uçiiu de 
uhrn!l cm M.>tore ... prinrit1írlo~. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 t o Governo do Estado de Santa Cutarina autorizado a reali· 

1ar. com o avnl do Govc:rno da União, uma operação de empréstimo e:.:tcrno 
no Vill\JT de USS 30,000,000.00 (trintil milhõe), de dóhtres americanos), ou 
seu equiv;tlentc cm outra moed:1, de principal, junto a grupo financiador ;1 
ser indicado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Bunco Central 
do Brasil, cujo produto será destinado a financiar a execução de obras em se· 
tores prioritários do Governo Estadual, notadamcntc educação, saúde, 
trunsporte e energia clétrica. 

Art. 29 A operação de empréstimo rcalizar-sc-á nos termos aprovados 
pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acrés~ 
cimos, prazos c demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as 
demais exigências dos órgãos encarregados da execução da poHtica 
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Esta
dual n• 5.540, de 7 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina do dia 7 de junho de 1979, 

Art. 39 Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação. 
Saia das Comissões, 27 de junho de 1979,- Cunha Uma, Presidente

Snldanbu Dcnl, Relator -Jorge Kalumc -lomanfo Júnior- Vicente Vuo
lo- Mauro Dl·nelidl's- Tancrcdo ;-./ct·c:,- Affom.o CunMrgo- Arnon de 
Mel! o. 

PAR~CER ~' 391, DE 1979 

na Comissão de Constltul~üo e Justiça, sobre o Projero de RL'
solução n9 44, de 1979, dn Comissão de Finanças, que "autoriza o 
Got·crno do Estado de Santa Catarina a realizar operação de emprés· 
timo externo no >alor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dói a· 
rc!t americano!'!), destinada a nnanclar a execução de obras cm seto
res prioritários". 

Relator: Senador llcrnardlno Viana 
De autoria da Comissão de Finanças, vem ao exame desta Comissão o 

Projeto de Resolução que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
- art. lY- "a realizar, com o aval do Governo da União, uma operação de 
empréstimo <XI<rno no vawr de USS 30,000,000,00 (trinta milhões de dô/a· 
rcs umericanos), ou seu equivalente cm outra moeda, de principal, junto a 
grupo nnanciador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda 
c do Banco Central do Brusil, cujo produto serà destinado a nnanciar a exe
cução de obras em setores prioritários do Governo Estadual, notadamentc 
Educação. Saúde, Transporte e Energia Elétrica". 

2. Na forma do disposto no art. 403 do Regimento Interno do Senado 
Federal, foram juntadas ao processo: 

a) manifestação expressa c favorável dos 6rgiios competentes do Poder 
Executivo Federal- Ministério da Fazenda c Secretaria de Plancjamcnto da 
Prcsidênciu da RepCJblica- traduzida nos termos da Exposição de Motivos, 
datada de junho do corrente ano, aprovada por despacho do Excclendssimo 
Senhor Presidente da República; 

h) publicação oncia/ da Lei Estadual n• 5,540, de 7 de junho de 1979. 
que autOriza o Poder Executivo a realizar operações de empréstimo externo, 
publicada na edição n' li .246, do Diário Oficial do Estado, do dia 7 do mes· 
mo mês. 

3, A Comissão de Finanças, na forma regimental, após minucioso exa
me do assunto, considerando terem sido cumpridas as exigências legais pcrti· 
nentes b. espécie, bem como serem relevantes as razões cm que se ap6ia a soli· 
citação pura o pretendido financiamento, concluiu por apresentar o compc· 
tente Projeto de Resolução. • 

4. Isto considerado, e por estar jurfdica c constitucionalmente pcrfci· 
to, somos pelu uprovuçi\o do presente Projeto de Resolução. 

Sala dns Comissões, 27 de junho de 1979.- Henrique de La Rocquet 
Presidente - Ucrnnrdlno Vlllnll, Relator- Aloyslo Chaves- Tnncredo Ne
\'l'~- l\1urllu IJudunj -- l h•hídlu Nunc.,.- Adcrblli.Jun•ma- ltalmundu Pll· 
nnh• --· :'\Tunl')'r llullu -- .\lmlr Pl11111. 
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O SU. PU:ESIUE~TE (Luit. Vi;tna)- O parecer da Comissão de Fi· 

narH.:u~ conclui pt:la ;trrcscntaçi'lo do Projeto de Rcsoluçüo n9 44, de 1979, 
conc:cUcnt.lo a autori1açi'to solidtada pelo Governo do Estadn de San tu Cata· 
rin;J c o tJ:1 Cumbsi'w de Cunstituiçi'10 c Justiç;.t pela constitucionalidade c ju
ridicidaJc do projeto. 

sa.) 

Complct:ld:t a instruçi'w da muti!ria, passa-se 1t suu apn:ciação, 

Discussno. cm turno único, do Projeto de Resolução n9 44, de 
1979, que autorit.a o Governo do Estado de Santa Catarinõl a real i· 
lar upcr:u;5o de empréstimo externo no valor de USS JO,OOO,OOO.OO 
(trinta milhões de dólares :~mcricanos) dcstinuda a financiar a cxc· 
euçrw de obras cm setorcs prioritários. 

Em diseussUo o projeto. (Pausa.) 
Enecrwda. 
Em votaçUo. 
Os Srs. Scnudorcs que o uprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovado. 
A mutéria vai ~ Comissão de Rcdação. 

O SR, I'RF.SIIlt:NTF. (LuiL Viana) - Vai-se passar. agora, à apre· 
ci~tção do Requerimento n~' 239, lido no Expediente, de urgência pura o O fi· 
cio n• S-15, de 1979, 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa,) 
Aprovado, 
Aprovado o requerimento, passu-sc à apreciação da matéria que foi des

pach<~da !1s Comissões de Finunças c de Constituição c Justiça. 
Sobre a mesa, os pareceres das Comissões de Finanças c de Constituição 

c Justiça que serão lidos pelo Sr. IY-Secrctário. 

Stio lido.\· o.f .w!guimt>s 

PARF.CF.RF.S N•s 392 E 393, DE 1979 
PARECER N• 392, DE 1979 

l>n Comissão de finanças, sobre o Oficio ugn n9 J!i, de 1979 
(n'' 179/79, na origem), do Senhor Governador do Estado de Per· 
namhuco, solicitando ao Senado federal, autorlzaçio para contratar 
empréstimo externo de USS 50,000,000,00 (cinqUenta mllhõt-s d~ 
diilares americanos), destinado ao financiamento de projetos do 
Complexo Industrial Portuário de SUAPE. 

Relator: Senador Marcos Freire 

O Senhor Governador do Estado de Pernambuco, no oncio n• 179, de 
27 de junho do corrente ano, solicita ao Senado Federal, na conformidade 
do disposto no inciso IV do art. 42 da Constituição, a necessária autori• 
zação par:a que o Governo do Estado de Pernambuco, venha a contratar 
uma opcrw;ào de crédito externo, com a garantia da União, no valor de 
US$ 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólares americanos) ou o equiva· 
lente cm outra moeda. 

2. Informa o Senhor Governador que 

"Os recursos provenientes do empréstimo destinam-se ao fi. 
nanciumcnto de projetas do Complexo Industrial Portuário de 
SUAPE c de outras obras de infra-estrutura necessárias ao desen
volvimento do Estudo de Pernambuco." 

E prossegue: 
''A continuidade do empreendimento SUAPE tem merecido a 

utençào e o apoio de todos os pernambucanos c constitui a princi
pal opçi10 do Estado no processo de seu desenvolvimento. O Go
verno Federal, por sua vez, participou da etapa inicial de con· 
eepçiao e estudos de viubilidudc, ulé:m de vir dando apoio financeiro 
Us primeiras 11hras de infru-cstrutura do Complexo." 

3. Em resumo, pretende aquele Governo criar as condições búsicus 
puru se utingir os seguintes objetivos principais: 

u) ubrigur o parque de tuncugcm regulador do suprimento de 
dcrivudos de petróleo c du distribuição de úlcool da rc:giiio: 

h) promover u 1ixuçl1o c opcruçUo du ALUNE- Alumlnio do 
Nordeste S/A. empresa dcstinudu à produção de alumínio pri
mítrio, com produçlao inidul prevista purn 80 mil tjuno c com pro· 
gr:unm;i1o llc lllllfllillçlao até 300 mil l/uno; 

cl permitir a imrluntaçào de um:t unidade de laminação de 
rl;uw:-., com a car<~cidadc inicial de 500 mil tfano, essencial ao de
:-.cnvolvimcnto da agroindústria c das atividades do selar metal· 
mc.:citnico, jú h:1~tantc dinilmicos n<l região, embora carente de insu· 
mos industriais: 

d) cnscjur a construçiao de uma f!lbrica de fertilizantes intcr
medi:írios, par:~ suprimento às misturadoras regionais, as quais, no 
cxcreicio lle 1978. Somente pelo porto do Recife, importaram mais 
de 400 mil toneladas de rcrtilizantcs intermediários produzidos cm 
países cstmngciros: 

c) construir um terminal exportador de cllnker de cimento, 
que induzir:'! à ampliação das fábricas da região, estimulando-se à 
exportação, principalmente par<~ o Norte do Pa!s c para nações 
ufricun:ts,'' 

4. Na purtc refcrcr1te à Região Metropolitana do Recife- RMR, fo .. 
rum considerados priorit:írios os seguintes projetas: 

"11) no 11 Pólo Metropolitano, implantação da Central de 
Curg:1s c Centro de Comércio Atacadista- CCCA, c de sua infra· 
cstruiUru hásica; do trecho da BR.-408, que dá acesso ao equipa· 
menta cm causa: c da complementação do sistema viário interno: 

h l implantação do desvio ferroviário de carga, trecho 
L1cerda-Pr:tzercs, visando a liberação dos corredores centro c nor· 
te: c 

c) implantação do corredor centro de transportes de massa 
por via fixa, no trecho Recife-São Lourenço da Mata." 

5. No processado, encontram-se os seguintes documentos requeridos 
pela legislação pertinente: 

"a) cópia da Lei Estadual n• 7,834, de li de abril de 1979, au· 
torizundo o Estado a contratar o crédito; 

h) cópia do Aviso n• 503/79, de 27 de junho de 1979, da Se· 
crctaria de Plancjamento da Presidência da República, reconhecen· 
do o caráter prioritário da operação c a capacidade de pagamento 
do Estado: 

c) Exposição de Motivos n• 229, de 27 de junho de 1979, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, enviada ao Senhor Presi· 
dente da República, propondo a aprovação do pleito do Estado de 
Pernambuco, c seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
nns previstos no art. 42, item IV, in finf, da Constituição." 

6, O exame das condições crcditícias da operação será efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
lermos do arL 1•, inciso li, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, as· 
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato. . 

7. Assim. cumpridas as exigências do Regimento Interno (art." 403, alí
neas a, h c c), opinamos favoravelmente à solicitação, nos h.:rmos do seguin· 
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 45, DE· )979 

r\utoriza o Go"erno do Estado de Pernambuco a realizar o~ 
ração de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (tln· 
qüenta milhões de dólares americanos), para ftn1nclar projetos do 
Complexo Industrial Portuírlo de SUAPE. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 1:: o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, 

com a garantia do Governo da União, uma operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólares americanos), 
ou equivalente cm outra moeda, de principal, com 'nnunciador a ser indicado 
sob a orientação do Ministério da Fazenda c do Banco Central do Brasil, 
destinada ao linuncinmct1to de projetas do Complexo Industrial Portuário 
de SUAPE e de outras obras de infra-estrutura necessárias ao desenvolvi
mento do Estado de Pernambuco. 

Art. 2~' A operação de empréstimo realizur·sc-á nos moldes c termos 
aprovudos pelo Poder Execulivo Federal, à taxa de juros, despesas operacio
nais, ucréscimos, pruzos c demais condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, pura registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obe
decidas us dc:muis cxig~ncius dos órgãos encarregados da execução da pollti· 
cu cconõmico-linuncciru do Governo Federal, c, ainda, o disposto na Ld Es
tadual n' 7,834, de li de abril de 1979, 

Art. )Y Esta Rc:soluçUo cntru cm vigor na data de sua publicuçào. 
Sulu das Comissões, 28 de junho de 1979.- Cunha Llm11, Presidente

M11rcus Frl'ire, Relator- Jus~ Surne"- Lomanlo Júnior-- llalmundo Pa· 
n•nh.• - Anmr11l l•l'lxotu- ,luluhy l\1u.:ulhi\es- Mendes Cam•lr- Jorge 
1\ultlml' - Allwrln Sllvu, 
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I'AI!ECER 7'' .19J, DE 1979 

D:1 Comi!'!!'!iiu dL• CnnsriluiçHo L' .lu!'!tiç:a, sohrL' o Projcln dL• lh·· 
!'!nluçiw n1' 45, dL• 1979, du Comi!'!!'!Üo dL· Fimmçu!'!, tjUC "nulorizn o 

Gmwno do Esrudo d~.· Pcrnumbuco u rcalizur operuçilo de ernpré!'!li· 
mo externo, no l'alor de C'rS 50,01lfi,OOO.fl0 ( cinqüentu rnilhilcs de 
dtilnn•.'i amcricnnosJ, pnrn nnnncfar projetas do Complexo Industrio! 
Portuúrio de SUA PE". 

Rclnror: Senador Adcrhnl Juremo 

De iniciativa d;.1 Comissão de f-inanças, vc:m no exume: dest:1 Comissf1o, 
Jrojc:to de: rt:solução que autoriza o Governo do I::stado de Pc:rm1mbuco
Jrl. 11'- "u rc:ulizur, com a garantia do Governo da União, uma upc:mçtlO 
de: empréstimo externo no valor de CrS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de.: 
dól:1res ;.um:ricanos), ou o cquivalc:ntc em outra moeda, de: principal, com fi. 
n:mciador a ser indicado sob u orientação do Ministério du Fazendu c do 
Bancq Central do Brasil, destinada ao financiamento de: projetas do Com· 
plexo Industrial Portuário de SUAPE e de outras obrus dc: infr:1-cstrutur;.1 
necessárias ao desc:nvotvimento do Estudo de Pernambuco. 

2. O artigo 2~" da proposiç~o est;tbdcce que "a opc:n1ç~o de: c:mpri:sti
mo rcalizur·se-á nos moldes c termos aprovados pelo Poder Executivo Fede
ral, 11 taxa de: juros, despesas operacionais, acréscimos, pruzos c denwi)o con
dições admitidas p~:lo Banco Ct:ntral do Bmsil, para r~:gistro de empréstimos 
da cspi:cie obtidos no exterior, obedecida~ :~s dc:mais exigência!'! dos órgi'll,S 
c:nc:mcg:idos da exc:cuçào da política cconõmico-linanccira do Governo Fe· 
der:~J. c, ainda, o disposto na Lei Estadu:tl n~" 7.S34, de li de abril de 1979, 

J. Ao proc~:ssado foram anex;1do~ os documentos indispcnst1vcis ao 
exame de casos da t:!ip~cie, todos amplamente: I!'X:Iminado)o pela Comissr10 de 
Finanças. 

4. Ante o exposto, a Comissão, no âmbito de sua competência regi
mental, manifestu-se favoravelmente ao pedido formulado pelo Sc:nhor Go
vernador do Estado de Pernambuco, opinando pela constitucionalid:~de eju
ridicidade do projeto de resolução apresentado pela Comissão de Finanças. 

Sulu dus Comissões, 28 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Prc:sidente- Aderbal Jurema, Relator- Cunha Lima- Raimundo Parente 
- José Sarney - Bernardino Viana - Hehidlo Nunes- Moacyr Dalla -
Aloysio Chat·es. 

O SR. I'RESJDENTE (Luiz Viunu)- O Parecer da Comissi10 de Fi· 
nanças conclui pela aprc:sent<Jçào de projeto de resolução concedendo a :lu
torização solicitada e o Parecer da Comisslw de Constituição e Justiça con
clui pela constitucionalidade c juridicidadc do projeto. 

sa.) 

Completada a instrução da mat~ria, passa-se à suu apreciação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
de: 1979, que autoriza o Governo do Estudo de Pc:rnambuco a reali· 
zur operação de emprbtimo externo, no valor de USS 
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólures americanos) pura li· 
nanciar projetas do Complexo lndustriul Portuário de SUAPE. 

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

Aprovado, 
A m<~t~ria vai à Comissão de Redução, 

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, reduções flnuis dos 
Projetas de Resolução nYs 44 c: 45, de 1979, aprovados em regime.: de urgi:n
ciu, que: vão sc:r lidas pelo Sr. 1~'-Sc:crctário, 

Sào lidas U.l' Jeguimes 

PARECER :-<Y J94, DE 1979 
Du Comissão do Rodoçào 

Rodução nnal do Projeto de Rosoluçào n• 44, do 1979. 

RL•Iurnr: Senudur Dirceu Curdnso 

A Comissito uprcsc:nta a redaçUo final do Projeto de Resolução n~'44, de 
1979, que autoril.il o Governo do Estudo de Suntu Cutarinu u reulizar ope
ruçiio de: empréstimo externo no valor dt: USS 30,000,000.00 (trintu milhões 
de dólures nortc-umcricunos) dcstinudo 11 nnunciar u execução de obras em 
!'!t:torc:s priuritúrios, 

Saiu das Comissões, 2S de junho de 1979. - AdulhL•rlo Scmt, Presidente 
- Dlrcl'll Cmltl'o, Relator -Mendes f'nnull'- Suldunhn Ucrzl. 

.Junhu de 11'79 

ANEXO 1\0 J>,\HECER NY ]94. DE 1979 

nl'dlll;'lltl finul do Projeto de Resolução nY 44, de 1979. 

Fu<;o snbcr que o Scn:tdo Federal :1provou, nos termos do urt. 42, inciso 
IV, du Con!itituiçtw, e cu, __ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autnrilu o Governo do f.slado de Santa Caturlna a realizar ope
ruçiio de cmprCstlmo externo no valor de USS 30,000,000,00 (trinta 
mllhile.'i de dtilure!oo norlc-umerlcanos) destinado " nnanclar a exe
cução de ohr11s cm !'!etnres prioritários. 

O Senado Fcder:tl resolve: 
Art. 111 E o Governo do Estado de Santu Catarina uutorizado a reali

Z:Jr, com o aval do Governo da União, uma operação deempr~stimo externo 
no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), 
ou seu c:quivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador 
a ser indicado, sob u orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Cen
tnal do Brusil, cujo produto será destinado a financiar a execução de obras 
em setores prioritários do Governo Estadual, notadamcnte Educação, Saú
de, Transporte c Energia El~trica. 

Art. 211 A operação de empr~stimo realizur-se-á nos termos aprovados 
pelo Poder Executivo Fedeml, à taxíl de juros, despesas operacionais, acrés
cimos, pruzos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
pam registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas a~ 
demuis exigências dos órgãos encarregados da execução du política 
c:conómico-linanceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Esta
dual n"' 5.540, publicuda no Diário Ojkiul do Estado de Santa Catarina do 
dia 7 de junho de 1979. 

,\rt. 3Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

l'ARECER N• .195, DE 1979 
()a Comlssiio de Redução 

Redaçio final do Projoto do Rosoluçãn n' 45, de 1979. 

Relator: Senador Mendes Cnnale 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Re11oluçào n11 45, de 
1979, que autoriza o Govc:rno do Estado de P~:rnambuco a realizar operação 
de ernpróstimo externo, no vulor de USS 50,000,000.00 (cinqUentu milhões 
de dólares norte-americanos), pura financiar projetas do Complexo I ndus
triul Portuúrio de SUAPE. 

S:1la das Comissões, 28 de junho de 1979.- Tarso Outra, Presidente 
- MendL•s Cnnale, Relator - José Sarney. 

ANEXO f!O PARECER N• J95, DE 1979 

Redução nnal do Projeto dt: Resolução n9 45, de 1979,, 

F<tço saber que o Sc:nudo Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e cu, ___ , Presid~:nte, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza o Got'erno do Estado de Pernambuco a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS !0,000,000,00 (cJn .. 
qUentu milhões de dcilares nortf"amerlcanos), para nnanclar projetos 
do fomplno Industrial l1ortuárlo de SUAPE. 

O Senado Fed~:r:1l rc:solve: 

Art. JY É o Governo do Estado de: Pernambuco autorizado u realizur, 
com <1 gmantia do Govc:rno du União, uma operuçào de empréstimo externo 
no v:tlor de USS lO,OOO,OOO.OO (cinqUenta milhões de dólares norte
mnericunos), ou o equivalr.ntc c:m outm moeda. de principal, com linunciu
dor u ser indicm.Jo !'!Ub a orientaçiio do Mini~tério da Fuzcndu e do Banco 
Ccntml do Brnsil, dc:stinudo ao linunciamcnto de projetas do Complexo ln
d ustri:1l Portuilrio de SUA PE e de outras ohrus de infru·cstruturu necessárias 
:lO desenvolvimc:nto do Estudo de Pernumbuco. 

t\rt. 21• A operação de empréstimo realizar-se·á nos moldc:s s: termos 
aprovados pelo Poder Executivo Fc:der;il, à tuxu de juros, despesas operacio
nais, ncré.~cinws, prazos c demuis condições udmitidus pelo Bunco Centrul 
t.Jo Umsil, pum registro t.Jc c:mpréstimos du espécie obtidos no exterior, obe
dc:cidus us demais c~ig,éncias llos órg(IOS encarregados du execução du poli ti· 
ca cconõmico-financt.:ira do Governo Fc:dcrul c, uindn, n disposto na Lei Es· 
tadu;d n(' 7.HJ4, de li de abril de 11179, 

t\rt. J.,. bta Rc~nludm entra cm vig,or rw data de suu puhlit:uçiln. 
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O SR. I'RESIDE:'-ITE (Luiz Viana)- Estando as matérias em regime 
de urgência, passa-se a sua imediata apreciação. 

Em discussão a redução linul do Projeto de Resolução n9 44, de 1979. 
(Puusu.) 

su.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que a :~provam queirom permanecer sentados. (Pau· 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgução. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à apreciação da redução 
final do Projeto de Resolução n• 45, de 1979. 

su.) 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não h'avcndo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovada. 
A matéria vai 3 promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A sobrevivência das pessoas idosas é,·hoje, dilicil e muito onerosa. Ape· 
nas as despesas forçadas que têm com médicos c medicamentos constituem 
um enorme peso para a quase totalidade de nossos velhos, desprovidos que 
são de grandes recursos. 

Somos um dos países mais atrasados do mundo no tocante ao amparo à 
velhice, falha das mais lastimáveis c que urge venha a ser corrigida, tamanha 
a sua desumanidade. Numerosas vezes tenho abordado o assunto, que há ai· 
gum tempo me preocupa, problema complexo e que assume extraordinária 
gravidade entre nós. Este um assunto ~c solução diffcil c, sob muitos aspec
tos, só viável a médio c até: longo prazo. No entanto, há muito que se pode 
fazer de imediato para atenuar a desdita que cai sobre uma pessoa apenas 
por ter atingido idade avançada. São providências dessa ordem, viáveis e que 
podem ser adotadas de imediato que tenho reclamado com insistência, ao 
mesmo tempo que me bato pela maior conscientizaçüo do problema dos ido
sos. 

Nada impede, por exemplo, que se eleve para um salário mfnimo a pen
são dada aos maiores de setenta anos, atualmcnte igual a metade desse sa· 
lário, importância por demais ln lima. Essa elevação, evidentemente modesta 
c insuficiente, é o que plcitc:ium, atravi:s de cartas que recebo, septuagenários 
residentes cm quase todos os Estados, mostrando as dificuldades que cnfren· 
tam pura sobreviver. Dar a essas pessoas pensão igual ao salário mfnimo não 
constituirá solução do problema, mas representará enorme alívio para mi· 
lhares de idosos, tão ruim a situação em que vivem. 

No entanto, nem esse mínimo lhes foi até agora assegurado, a despeito 
de todas as promessas governamentais. E é este aumento que venho, mais 
uma vez, reclamar na esperança de que um dia o beneficio se concretize, con· 
forme é reivindicado c sonhado por tantas mulheres c homens idosos que 
clamnm por socorro e que merecem que seu pedido scjn ucolhida sem tar
dança, inclusive pela modéstia da pretensão, que bem demonstra u gravidade 
do problema cm nosso Pais. 

Alegar escassez de recursos ou dificuldades de natureza financeira não é 
convincente, num Pais onde os recursos continuam copiosos c ilimitados 
pura fins injustilicúveis, pura empreendimentos despropositados num Pu(s 
ainda pobre c até mesmo pnru nlimcntnr escândalos que salpicam por toda 
parte, jamais sendo devidamente npurados c, sobretudo, punidos. 

Renovo, portnnto, Senhor Presidente, apelo uo Ministro da Previdência 
c Assistência Sociul, hem como no chefe do G ovcrno, parn que se eleve i me· 
diatnmcntc a fnlimn rensüo dadu aos scptungcnárias para um salllria mini· 
mo, conforme por tantos é rcivindicutlo de forma ti\o dolorosa! 

O SR. PUESU>Ei'\TE (Luil Vian<~)- O Sr. Scn:~dor Fruncn Montoro 
enviou à Mesa projeto cuja tnunituçUo, de _ucordo com o di~posto no 
urt. 259, III u, 3, do Regimento Interno, deve ter inicio n;1 Hom do Expc· 
dicntc. 

A proposiçi1o scr;'1 anunciada n;t rrú.\inw ~c~s~o. 

O SR. I,H:ESWENTE (Luiz Vian;1)- Nada mais havcmlo que tratar, 
vou encerrar a Sl'SSi'lll, dcsi~·nando para ;1 t".\lraordintlria de am;mh:l, 11~ 10 
horas, u seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Relações Ex te· 
riores sobre a Mensagem n• IOJ, de 1979 (n• 186/79, nu origem), de 26 de 
junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Alberto Vasconccllos da Costa e 
Silva, Ministro de Segunda Classe, da C01rrcira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República da Nigéria. 

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
declaro encerrada a scssJo, 

(Encerra-se a sessão âs 18 horas e 55 minutos.) 

ATA DA 96• SESSÀO, REALIZADA EM 19-6-79 
(Publicada no DCN - Seçio 11 - de 21J.6.79) 

RETJFICAÇÂO 

No Projeto de Lei da Câmara n• 37/79 (n• 5.742/78, na Casa de ori· 
gem), que "autoriza o Departamento Nacional de Obras Contras as Secas
DNOCS, Autarquia vinculuda ao Ministério do Interior, a doar o imóvel 
que menciona, situado no Municfpio de Sobral, Estado do Ceará": 

Na página 2801, 2• coluna, na ementa do projeto, 

Onde se lé: 

Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
DNOCOS .... 

Leia-se: 

Autorila o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
DNOCS,. .. 

,\TO N• 29, DE 1979 
DA COMISSÀO DIRETORA 

A Comissi1o Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições rc· 
gimc:ntais, à vista do que consta do Processo n9 0053997 69 c com base no 
disposto no art. 330, §§ J9, 39 c 4~', do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, aprovado pela Resolução n' 58, de 1972, Resolve readaptar, 
como Assistente de Plenários, Classe .. C", Referencia 30, o servidor Orlando 
Rodrigué's lemf!, 

Sala da Comissão Diretora, 6 de junho de 1979. -. Lulz Viana, Presi· 
dente- Dlnnrlc l\1ariz- Nilo Coelho- Lourinl Bapd!lta- Geraldo Her
mes - Gastão l\lüllcr - Alexandre Costa. 

ATO N• 30, DE 1979 
llA COMJSSÀO DIRETORA 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais c: b vista de decisão adotadu cm sua 21• Reunião Ordinária, rcali· 
zada u 28 de Nnho de 1979, Resolve: 

Art. 1• O Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo Ato n• 8, de 1976, 
du Comiss5o Dirctora, passa a vigorar acrescido do Grupo-Outras Ativida· 
desde Nível Superior. Categoria Funcionul-Engcl)heiro, Referencia 53, com 
dois claros de lotação, preenchidos com os nomes dos servidores Adriano 
Bezerrn de Fariu c Carlos Alberto Bezerra de Castro. 

Art. .:!9 Este Ato entra em vigor nu duta de sua publicação. 
Art. 39 Rcvognm·se as disposições cm contrll.rio. 
Snh1 da Comissllo Diretora, 28 de junho de 1979.- Lulz VIana, Presi

dente- Nilo Coelho- Olnnrte Mnrlz- Alexandre Costa- Gabriel Her· 
mes - l.nurlvul Buptlst11 - Gnstilo MUller. 

ATO N• 31, DE 1979 
llA COMISSÀO J>IRETORA 

A Comissrw Diretora <.lo Senudo Federul, usando de suas atribuições re
gimentai:-. c.: considerando o que constu no Processo nY 007901771 e anexos, 
de c:onrormidade Clllli!J decidido cm sua reunião de 27 de junho de 1979, Re
~o\vc: 

,\rt. Jl' L readmitido nn cargo de Agente de Scgurançu Legislativa, 
Clas~c "D", Referi:nci;l4l, nos termos du art. J:!4 do Regulamento Admi· 
nislratko, u c-.;-scrvidnr Silmí1rin illlllri~ucs, demitido pelo Ato nY H, de 
IL17:l. 

Y,.,.,ii 
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Art. 2\' Fica c·o;duid:t, do Ato n" H, de I97J. desta Comissfw, :1 cxrrc~-
sfttl "<t hcm dn serviço púhlico". 

Art. .h• Este 1\\ll cntr:1 cm vi~or na dat:t de sua ruhlic:u;f1o. 

Art. 4~" Rcvog.um-~c u~ disno~ições cm contrilrio. 

Sala da Comissf1o Dircwr:1, :!H de junho de 1979.- J.uil \'hmn, Prcsi
Ucntc- J>irmrll' Mnrll- Nilo Coelho- l.ourlvnl Baptista- Gahrlcllfcr· 
ml"!l- ,\ll·xnndrc C'u~tn - Gnstiio l\1UIIer. 

ATO N<' 32, IJE 1979 
IJA COMISSÀO JJIRETORA 

t\ Comissão Dirctora do Scnudo Federal, considerando o que consta do 
flroc~.:sso n~" 00193:! 79 9 c ü vistu de decisão adotadu cm sua :!I• Rcuniüo, 
rcalitudu a :!H de junho de 1979, Resolve: 

Art. [1' E rctilicado o enquadramento da Cutcgoria Funcional- Tí:c· 
nico Legislativo, do Grupo-Atividudcs de Apoio Legislutivo, do Quadro 
Permanente, mediante redistribuição de claros de lotução e sem aumento do 
seu total geral. com t:feitos financeiros u rurtir de 19-6-79, para o lim de in
cluir n:1 rdação nomin:ll d:~ Classe "C", Referência 51, o nome do servidor 
Josué Tonanni Neto. 

Art. 21• A Subsecretaria de Pcssmll adotarâ as providências cabíveis à 
concretizaçi10 do disposto neste Ato. 

Ar!. 3~ Este Ato entra cm vigor nu duta de suu publicação. 
Ar!. 4Y Revogam-se as disposições cm contrário, 

S<ila da Comissfto Dirctora, 28 de junho de 1979,- Lulz Viana, Prcsi· 
dente- Oinurtc J\111rit.- ~li o Coelho- Lourhal Baptlsra- Gabriel Her
mes - Alexandre Cost11 - G11stUo Müller. 

.Junhn de ; 1711 

,\TO :-o•• .1.1, UE 1'179 
IJ,\ C'O,\IISSÀO lllnETOI!.\ 

t\ C1lllli~sihl Dirctor:l do Senado Fedem!, rw u.~o de suas utribuiçõcs rc· 
gimcrll;~i~. con~idcrandu o que foi decidido ern SU<l 21• Reunirw Ordiní1ria, 
rc:~li1.ada :1 :!X t.lt: junho de 1979, Resolve: 

Ar!. 1\' i~ rctitic;ldiJo cnquaúrarnentoll:l Cutcgnri<l Funcion:1l- Ti:1.· 
nku em Legislaçiü1 c Orçamento, mcúi;mtc redistribuiçf1o de duros de lo
taçi"w c sem ;nuncntn do seu hll;ll gcrul, com efeitos linuncciros a purtir de 
19-6· 79, para o tim de incluir na rc:laçi'10 nominul du Classe "B", Rcfcrénciu 
5J, os nomes dos .,crvidorcs José J:~bre Baroud c Ãngela Maria do C:1rmo. 

Art. 2'-' A Suh~cact:1ria de Pessoal adot;.lT;I as providências cahívcis ü 
cnncretindül do disrosto no rrcscntc Ato. 

Art . .11' Este Ato entra cm vigor nu data de sua puhlic:u;iw. 
Art. ~" Rcvogam-sc :1s disrosiçllcs crn contrário. 
Sah1 da Comissf1o Diretor:1, :!H de junho de 1979, -l..u17. Viana, Presi· 

dente- Uinurfl' Murit.- Nilo Coelho- l.nurlvnl IJaptlstu- Gabriel Hcr· 
nll's - Alexnndrc C'nsfn - G11stiio 1\·lüller. 

ATO IJO I'RESlllENTE 
:-<:v 17, I>E 1979 

O J>rcsidcntc do Senado Fcdt:ml, no uso de suas utrihuiçõcs rcgimcntuis, 
Resolve: 

I) dt:signar Lui1. dll ~:1scirnento Monteiro, Dirctor da Sccrcturiu Admi· 
nistmtivu: Ncrionc Nunes Cardoso, Dirctor da Sccret>lriu de lnform:~çi10: 
Ncrcu Silva Rolim, Auditor: c Lourivul Zagoncl dos Suntos, Têcnico cm Le
gislaçiw c Orçamento, paru integrarem <~ Comissão Es, ::ciul de Avaliação, 
cri:td:l pelo Ato n1' 11. d~.: 1978, do Presidente do Senado; c 

:!) disrcns;~r das su;J:-. funções como membros da citada Comissão os 
funcioni1rios Edu;1rdo Jorge Colidas Pcreim e Guida Faria de Curvalho. 

Scnudo Fcdcr:d, li de junho dc 1979.- Lulz \'fana, Presidente. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÀO DIRETORA 

20' REUNIÃO ORDINÂRIA, REALIZADA 
EM 27 DE JUNHO DE 1979 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Prro:sidente, presentes 
os Senhores Senador Nilo Coelho, Primeiro·Vice-Presidcntc, Senador Di
nmtc Mariz, Segundo-Vice-Presidente, Senador Alexandre Costa, Primeiro
Secretário, Senador Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, Senador Lourivul 
Baptista, Tcrceiro·Secrctário, c Senador Gastão MUller, Quarto-Secretário, 
às dez horas do dia vinte c sete de junho de mil novecentos c setenta c nove, 
rcQnc-sc a Comissão Diretora do Senado Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos c 1muncia as seguintes 
distribuições: 

-Projeto de Lei do Senado, n• 194, de 1979, de autoria do Senhor Se· 
nado r Henrique de La Rocque, que estabelece o teta da pensüo atribuída a 
e1C-servidorcs associados do IPC, e dá outras providências; e 

Ao Senhor Quarto-Secretário: 

- Projeto de Resolução, n• I, de 1979, de autoria do Senhor Senador 
1t:1mur Franco, que altera o art. 402 da Resolução n9 93, de !970, modifica· 
dupelusdcn•s 21,dc 1971;66,dc J972;31,dc 1973;62,dc 1973e2J,dc 1974 
(Regimento Interno). 

Com a palavra, o Senhor Terceiro-Secretário emite parecer sobre o Pro
jeto de Resolução n9 51, de 1979, apresentado pelo Senhor Senador ltamur 
Frunco, que institui o Museu Histórico do Senado Federal, e dá outrus pro· 
vidi:ncius, no sentido de que a matéria seja submetida à douta Comissf1o de 
Finanças, antes que se decida cm definitivo sobre o assunto. Em munifes· 
taçi1o IJnânimc, u Comissão Dirctora aprova o Parecer preliminur. 

Ainda com a palavra, o Senhor Terceiro-Secretário ofcrcct: pureccr fu· 
vorúvcl ao Projeto de Lei do Senado nY 194, de 1979, que cstubclcce o tcto 
da pensão atribuída u ex·servidorcs associados do IPC, c dú outras rrovidên· 
cius. A Comissilo Diretom, após cstudur minuciosumcntc o assunto, 
pronuncia-se pela aprovaç!io da medida, porém, untes qut: a mutéria scju t:n· 
cnn1inlmdn o.m Jllcn{lrio, dt:cidc ouvir o IPC sobre as rept:rcussàes utuuriuis que 
provocarr1 e, ~e contm com a uquicscênciu duquclc 6rgUo previdenci(1rio, scr(l cn· 
tào cnviuda i1 Mesu, paru os dt:vidos fins, 

Prosst:guindo nos trabalhos, em seguida o Senhor Presidente concede :1 
palavra ao Senhor Primeiro-Secretário, que se pronuncia sobre as sro:guintcs 
matérias: 

- Projeto de Resolução, de autoria da Comissão Diretoru, que revoga 
o art. 61' da Resolução n9 ! 7, de 1973, cria funções gratificadas de ••oficial de 
Gabinete", c dá outras providências. O assunto, após dt:batido em profundi· 
dudc, recebe o apoio de todos os presentes, à vista disto determinando o Se· 
nhor Presidente o seu encaminhamento ao Plenário du Casa. 

Sobre a propositura, o Senhor Primeiro-Secretário esclarece a seus Pu· 
res que c:ln tem por princípio dirctor atender às reivindicações formuladas, 
sobretudo, pelas Lideranças da ARENA c do MDB a nm de que se torne 
passivei o aprimoramento da força de trabalho da Casa, pois, à vista da ex
pansão das atividades politico .. parlamentares, inúmeras áreas de atuação es· 
tão a exigir pessoal altamente especializado pura bem instruir os legisladores 
com informc.:s udequudos uos níveis de uma decisão que, só alicerçada cm pleno 
conhecimento de causu, pode bcnc::ficiar os altos interesses nacionais. 

-Ato du Comissão Dirctora, reduzindo o Quadro de Servidores CLT 
do Senudo Federal. A iniciativa ê debatida cm todos os seus múltiplos aspcc· 
tos por todos os presentes que, cm manifcstucão unânime, decidem pelu sua 
uprovaçào, fixando-se em cento c cinqUenta o número total de cmprc~os no 
Quadro de Servidores CLT do Senado Federal, 

- Processo em que o Governo do Estudo do Maranhão solicitu scju co· 
locado i1 sua disposição o servidor José Carlos Porto Mendonça Clark, com 
ônus para o Senado Fcdcrul. Sem votos discordantes o Parecer favorilvcl é 
aprovado. 

-Processo cm que o Ministêrio da Prcvidénciu c Assisti:nciu Sociul so· 
licita seja colocado à suu disposiçüo o servidor Expedito Binu, com ünus 
pam o Senado Federal. A Comissão Dirctoru, após estudar dctidumcntc o 
u~sunto, resolve pclu ununimidude dos presentes aprovar o P:lrt:ccr favorú· 
vel, nHIS sem ónus para os cofres d:1 Cusu. ' 

-Processo pelo qual o Governo do Estudo de Goiás solicitu sej;1 colo· 
cudo l1 suu disposiçl1o o servidor Célido de Souza, sem ônus puru o Senudo 
Federal. A Comissiio Dirctora aprovu o Purccer fnvorilvcl, cm pronuncia· 
menta unilnimc. 

- Processo utravés do qual o Governo do Estudo do Pi11ui ~olicit01 :-~eju 
colocudo i1 sua disposiçf10 o servidor Justino Liru Mcndc!!, curn únu:-. paru u 
Senudo Fedem!. Sem votos cm contrllrio o !•ureccr é uprovado, 
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- Processo cm que o Ministério dos Trumportes solicita prorrog:1ç1'w 

do pra1n de pcrm:tnCncia i1 disposição da Empresa Brasilcim de Plíulejamcn
ln deTmnsporte- GEIPOT, do servidor Francisco Jmé Fernandes, scm ô
nus ~~ruo Senado Fcd:ral. A Comissão Dirctora aprecia cm profundidade: a 
nwtcn:1 c, sem voto!<! d1scordantcs, resolve: aprovar o Parccer favorúvclquc 
mercccu do Rclutor. 

Pr.oc:sso mediante o qual o ex-servidor Silmúrio Rodrigues soliciw su:1 
rcudm1ssao no Senado Federal. Debatido o ussunto c apreciado cm scus di· 
versm aspectos administrativos, u Comissão Diretora, cm manifestaçilo unâ
nime, resolve <~colher o P<~recer favor~vel do Rc:Jator, consubstanciado-se-o 
cm Ato u ser elaborado e assin<~do por todos os prcsc:ntcs, 

- Requerimento formul<~do pelo Chefe do Serviço de Transportes d<i 
Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, solicitando a conces· 
são de oitcnta "hor:.ts-extraordinárias" de serviço, mensais, puru os servido
res lotados naquele órgão, bem assim par<~ o servidor Marcos ldclfonso, que 
descmpcnhu as funções de seu auxiliar. Após considerur minuciosumt:nte o 
assunto, a Comissão Dirctora, sem votos cm contrário, decidt: <~provar o P<~
recer favorável, deferindo u remuneração acessória aos servidores CL T Jotu~ 
dos no Serviço de Transportes da Representação do Senado Federul no Rio 
de Janeiro, 

Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Presidente concede <1 palavr:.t ao 
Senhor Quurto-Secrt:tário que se pronunciu sobre as seguintes matérias: 

- Requerimento do servidor Altamiro Cruz, Assistente Legislativo, 
Clusse "C", do Quadro Permanente do Senado Federal, solicitando seu aces~ 
so à ~l<~ss: inicial de Técnico Legislativo, A Comissão Diretoru, após estu
dar mmuc1osamente o assunto, sem votos em contrário, resolvt: :.tprovar o 
Purecer contrário do Relator, por absoluta falta de qualquer ampuro legal ao 
pretendido. 

-Projeto de Resolução, n~'4, de 1979, apresentado pelo St:nhor Sena
dor Murilo B<~daró, que alteru a redução do art. 164, §§I"' c 211, do Regimen
to Interno do Senado Federal. A Comissão Diretora, depois de estudar mi
nuciosamente o assunto, considerados os seus múltiplos aspectos, resolve 
aprovur o Parecer favorável do Relator, nos termos da Emenda que oferece, 
pela unanimidade dos presentes. 

A seguir, o Senhor Presidente concede <1 palavra ao Senhor Segundo
Vice-Presidente que, na qualidade de Relator, emite parecer pelo arquivu
mento, cm virtude de perda de objetivo, ao Processo n"' 002337 77 O, através 
do qual Alcx Neves de Azevedo, Agente Administrativo, Classe "C", do 
Quadro dt: Pessoal CL T, e outros, solicitam seus enquadramentos no Qua
dro Perm<~ncnte do Senudo Federal. Em manifestação unânime, a Comissão 
Diretora aprova o Purccer nos termos cm que está redigido. 

A Comissão Dirctora, pela decisão de todos os presentes, uprova a con
cessão de passagens aéreas ao jornalista a ser designado para acompanhar o 
Grupo Purlamentur que viajará pura a Alemanha a convite. 

.Nad<~ rnais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, o Senhor 
Prcs1~ente dccl~r~ cnccrr~dos os trabalhos, pelo que, cu. Lourival Baptista, 
Terce1ro Secretano, lavrei a presente Ata que, ussinada pelo Senhor Presi
dt·nte, V<li à publicação, 

Sala da Comissão Diretora, 27 de junho de 1979.- Luiz Viana, Presi
dente. 

COMISSÃO DIRETORA 
21• REUNIÃO ORDINÃRIA, REALIZADA A 28 DE JUNHO DE 1979 

Sob u Presidi:nciu do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes 
o~ Senhores Scnndor Nilo Coelho, Primeiro V ice-Presidente, Senador Dinar
te Mmiz, Segundo Vice-Presidentc, Senador Alexandre Costa, Primeiro~ 
Secrctúrio, Scn:1dor Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, Senador Lourivul 
Buptista, Tcrceiro·Secrctilrio, e Senador Gastão MUller, Quarto-Secretário, 
reúne-se a Comissi1o Dirctoru do Scnudo federul, às nove horas do dia 28 de 
junho de 1979. 

O Senhor Presidente declum ubertos os truba\hos c concede a palavra ao 
Senhor Segundo-Secretário, que emite parecer sobre ~1s demonstruções con
titbeis da Administrnçào, relutivns ao primeiro trimestre do ano cm curso. 
Após an:di.~ar dctidamente ns contus upresentadns, o Relutar opina pelu sua 
uprov;u;itn, entendendo estarem de acordo com as melhores técnicas contll· 
bcis c legisluçl1o cspecilicu. 

A !<leguir, o Senhor !,residente concede a pal:1vru ao Senhor Primeiro
Sccretilriu, que aborda m seguintes assuntos: 

- Primeiru aplic:u;1'1o do Projeto de Resolução relativo à ProgressUo e 
t\sccnsito fundonais c Prnmoçr1o por Mérito. Esclurece Suu Excelência que, 
cm dccnrri:ncia Uu aprovação do J,rojeto cm causu, nccess!irio 11 suu npli· 
c;u;ito ans '>crvidnres dn Casa, mcdi:tnte Ato próprio du Comissüo dirctorn. 
Informa lJUc determinou a rc;di1açi1n dos estudos competentes, dos quuis re· 

sultllram u minut:l de Ato, que submete lt apreciação de seus Pares. Depois 
dc debatido o :1ssunto cm profundidude, a Comissão Diretoru, à unanimidu· 
de dos presentes, aprova o Ato que, assinudo, é enviado à publicação. 

-Requerimento cm que Adriano Bczcrru de F<~ria c Carlos Alberto 
Bc1err<~ de C<~stro, engenheiros do CEGRAF, requt:rem os seus uprovcitu
mcntos no Quadro de Pessoul Cl T. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece 
lr:ltllr-se de matéri<~ anteriormente submetida à apreciução da Comissão Di
retora pelo Senhor SegundoVice-Presidente c que lhe havia sido entregue 
rmu estudar c opinur. Informa que, depois de detida análise do assunto, en
tende dcv<~m os dois peticionários, engenheiros competentes e que têm pres
tado relev:mtt:s serviços uo CEGRAF, ser aproveitudos no Quadro de Pes
soal Cl T do Senudo, como engenheiros, não só por não se tratar de udmis
são nova, como, tumbém, por estar o Senudo necessitando dos seus serviços. 
Debatido o assunto, cm seus vários uspectos, a Comissão Dirctora, à unani
midade dos presentes, aprova o parecer e assina o Ato competente, que vai à 

Jb\icuçào, 
-Requerimentos em que José Jabre Baroud, Angclu Maria do Carmo 

t: Josué Tonanni Neto solicitam rctilicaçào de seus enquadramentos. Depois 
de amplamente cxaminudos os requerimentos c as qualificações pessoais de 
cud<i um dos rcqut:rentes, determinundo o posicionamento dos dois primei
ros como Técnico cm Legislação e Orçumento, Classe "8", Referência 53, e 
o último como Técnico Legislativo, Classe "C", Referência SI, nos termos 
de A tos que, assinados, vão à publicação. 

-Processo n' 003321 79 7, em que Alice Maria Lins Martins, Técnico 
em Comunicuçào Social, Classe "A", requer autorização pura ausentar-se 
do País, pelo período de 31 meses, bem como a manutenção dos seus vcnci
mcntos para realizar curso no Instituto Agronomique Meditcrraneen, na 
França, para onde foi transferido seu marido. A Comissão Dirctora, após 
detida unálisc do processo, autoriza a viagem ao exterior, sem vencimentos e 
vantagens. 

- Relatório do Diretor-Gerul c do Dirctor du Subsecretaria Financei
ra, relutivumcnte à verba de pcssoul fucc aos aumentos oriundos de lei- de 
rcajustumt:nto de vencimentos c da progressão e ascensão funcionais. Referi
do expediente ressalta a preocupação da Administração no sctor e solicita 
decisão sobre os pagumentos u serem feitos untes da liberação dos créditos 
suplcmenwrcs solicitudos. A Comissão Dirctora debate cm profundidade a 
matériu, reconhecendo o cuidado c o zelo administrativo demonstrados e de
cide que os pagamentos com pessoal continuem a ser feitos no quantum 
utua\, deixando-seus diferenças para mais tão Jogo seja liberado o crédito su
plcmentur competente. Determina, ainda, que o Diretor da Subsecretaria Fi
nanceira forneça, com a urgência dcYida, os necessários elementos para que 
o Senhor Presidente possa dirigir-se ao Senhor Ministro da Fazenda esclare
cendo a matéria. 

Com a palavra, o Senhor Quarto-Secretário emite parecer sobre o Pro
cesso n11 001805 79 7, cm que a Subsecretaria de Pessoal formula consulta 
sobre o procedimento a adotar, referentementc a José CarlOs Vida!, Técnico 
Legislativo, Classe "C" do Quadro Permanente, condenado pelo Superior 
Tribunal Militar, u três anos de reclusão, com suspensão dos direitos polfti
cos, por cinco unos, conforme Acórdão proferido cm I' de dezembro de 
1972, postt:riormcnte submetido ao Supremo Tribunal federal, em grau de 
recurso ordinário, o qual foi negado por unanimidade. O parecer do 
Consultor-Geral sobre a matéria, conclui pela demissão do funcionário con
denado, com base no art. 68, 11, do Código Penal Brasileiro, cominudo com 
o art. 436, V, da Resoluçào.n' 58, de 1972 (Regulamento Administrativo do 
Sem1do Feder<~\), nos termos de minutu do Ato DeClaratório que aprcsentu, 
O parecer do Relator é pela demissão, como sugerido, por se truta r de sim· 
pies cumprimento de um dever legul. A Comissão, sem votos em contrário, 
<~prova o parecer e o Senhor Presidente assina o Ato competente, que vai à 
publicação, 

Nada mais havendo a trutar, às dez horas c trinta minutos, o Senhor 
Presidente dcclum encerrados os trubulhos, canvocundo outr<~ Reunião paru 
o dia 29, ils dezesscte horus e tinta minutos, pelo que, eu, lourivul Baptista, 
Terceiro-Secretário, luvrei ii presente A tu, que, ussinadu pelo Senhor Presi
dente:, vai ;, puhlicuçi1o. 

Sulu d:1 Comissi10 Dirctor:1, 28 de junho de 1979,- Senador Lulz VIa
nu, Presidente. 

CO~HSSÀO llE CO:>ISTITlii(ÀO E JLISTI(,I 

15• REUNIÃO, EXTRAORDINt\RIA, REALIZADA NO DIA 20 DE 
JUNHO DE 1979 

;\s dezcsscte hor:1s do dia vinte dc junho de mil novecentos c: setenta e 
nove, nu S:1la Clóvis Bcvilác,tua, sub :1 presid~ncia do Sen:1dor Henrique de 
I. a Rncquc, presente~ us Senadores Almir Pinto, Leite Chaves, Adcrhul Jure· 



JIIJH SUIII·rciru liJ UIAUIO UO CONGnESSO NACIO~r\1. (Scçi&oll) .Junhu de 11)79 

m:t, P;tulo Bross:1rd, llclviJio Nunes, Raimundo P~~rcntc, Aloysio Ch:wes, 
Hugo Ramos, Nelson Curnciro, BcrnarJino Vi:m:1, Murilo Budaró, Amurai 
Furl:1n c Fmnco Montoro. rc:únc:·se u ComissUo de Constituiçüo e Justiça, 

Deixam de: comparecer, por motivo justific:tdo, os Senadores José: Sar· 
ncy, Moacyr D:llla c Lúwro Barboz:1. 

O Sr. Presidente declaru uhertos os trabalhos. Dispensuda a leitura díl 
Ata da rcunit10 :mtc:rior é, cm seguida, dudu como <~provada. 

O Senhor Presidente comunic:1 achur-se na Casa o Doutor Marcelo Mi· 
r:mdu Soares, indicudo pelo Senhor Presidente da República pura exercer o 
curgo de Governador de Est:1do do Muto Grosso do Sul, a fim de r<~zer, pc· 
rante à ComissUo, uma c:xposiçUo sobre seu pluno de ·Governo c presto r os 
esclarecimentos que os Senhores Sen<~doresjulg<~rem necessários, O Senhor 
Presidente convida os Senadores Almir Pinto c Suldanha Derzi para introdu
;drcm o Dr. Marcelo Miranda Soares, que passa a discorrer sobre a sua rutu~ 
ra uçi1o governamental. A seguir, usam da palavra os Senadores Leite Cha
ves, Nelson Curndro c Paulo Brossard (ver notas taquigráficas publicadas 
cm anexo). 

Terminada a exposição, o Senhor Presidente agradece ao Dr. Marcelo 
Mimnda Soares o seu compurecimcnto c, de acordo com o Regimento ln ter~ 
no, decluru secret:l a reunillo. 

Reaberta a reunião é, devido ao adiamento da hora encerrada, convo
cando o Sr. Presidente uma reunião para o dia vinte e um, ãs dezesscis horas 
par:1 se prosseguir no estudo dos demais projetas constantes da pauta. Eu, 
Maria Helena Bueno BrandUo, Assistt:ntc:, lavrei a presente Ata, que, lida c 
aprov:1da, será assinuda pelo Senhor Presidente, 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADÁ EM 
20 DE JUNHO DE 1979 

1979 
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO 

SENHOR PRESIDENTE 

Presidente: Senador Henrique de La Rocque 
1~'-Vicc:-Pn:sidcnte: Senador Aloysio Chaves 
2~'-Vice·Prcsidentc:: Senador Hugo Ram.Js 

fnte~ra do Apanhamt'nlo Taqulgráfico da Reunião 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Item 1: da pauta: 
Mensagem n• 95 de 1979 do Senhor Presidente da Rep~blica, subme

tendo à aprovução do Senado Federal o nome do Dr. Marcelo Miranda Soa~ 
rc:s paru exercer o curgo de Governador de Mato Grosso do Sul. 

É Relator da Matéria o nobre Senador Aloysio Chaves. 
A Presidênci<~ comunica aos Srs. Senadores que o Doutor Marcelo Mi

randu Soares, espontaneamente, sem que lhe fosse solicitado, encontra-se 
presente, c desejaria- e pede permissão a esta Comissão, para, no in!cio dos 
nossos trabalhos - razer pequena exposição sobre o que pretende razer no 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, submetendo-se às indagações 
que os Srs. Senadores desejarem lhe rormular. 

O SR. LEITE CHAVES - lo verdade que S. Ex• comparece, volunta
riamente, mas já sabendo antes que a disposição da Comissão era ouvi~lo, 
porque, du vez passada, quando seu antecessor, recebeu a indicação presi
dencial para ser Governador de Mato Grosso do Sul, houve uma resis~ 
té:nciu de parte de setorcs, para que ele não rosse ouvido. E esta Comissão 
não conseguiu ouvi~lo. 

Como o nosso Partido haveria de votar contrariamente, a ele, cm ple
nário, para o nome do Sr. Henri Amorim, então, o Senador Pctrõnio Por
tella conseguiu que parte da Comissão o ouvisse num gabinete e nil.o nesta 
Comissão. Aliás, foram rormuladas duas perguntas c a impressão foi a pior 
possível. 

Em relação ao candidato atual, as informações são excelentes. Mas, 
creio que a Comissão não pode abrir mão do preceito regimental de ouvir, 
sobretudo, Governadores ou pessoas que, além de exercerem nlfstcrcs adminis~ 
trativos, os exerçam também de natureza poUtica. De forma, que não há na .. 
da, pelo contrário, as inrarmações que hú inicialmente cm rclaçilo ao indi· 
cundo são as melhores passiveis. Mas, que houve gestões dcscnvolvidusjun· 
to à Liderançu do Governo, ou ao próprio Relator c ao Presidente da Casa 
de que nós nilo votar(amos, sem que ele viesse primeiramente a plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Com a palavra o 
nobre Scnudor Aloysio Chnvcs. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Apcnus puru explicitar que nua hú uma 
dcchilo d:t Comissi10 sobre: o ponto de vis tu que ucubou de ser rererido pelo 
nobre Sen;1dor Leite Chaves. Rculmcntc, chesou uo conhecimento, creio que 

de rncrnhws d:~ Comisst1o de ConstituiçiaJ c Justiçu, intcsr:mtcs da Muiori:J. 
Mas, n:llluci:J me.'ima orortunid:Jdc, numa convcrsu inrorm:d que muntivc 
Lom S. E.-o;• cujos o1rgumenhlS de ordem regirnentul, ou de ordem jurídica que 
não :1púiam :1 pretcnsi1o de compelir o Governador indicudo u comparecer a 
cst;1 Comissi10 p;lf:J prestar JedMuçõcs. 

T;mto 01ssim, o é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Governudor do 
Distrito Fedcrul ni10 estil, nu rorma do Regimento do Senado, obrigado a 
comp:1reccr pcr:mtc Comissões Permanentes para ser inquirido, a fim de seu 
nome ser rcrcrend:1do ou nrw 110r esta Casa. 

Compareceu o atu:il Govermtdor do Distrito Federal, espontuneamcn· 
te, c ao fazê-lo, de certa rorrna, uté: deslocou :1 oportunidade de um projeto 
de resolução, do eminente Senador Itamar Franco, alterando o art. 402 do 
Regimento do Scnudo, p:m1 incluir entre as autoridades que estavum sujeitas 
:1 este comparecimento, o Governador do Distrito Federal. 

Fui Relator desse projeto de resolução; cstÍI o parecer, aqui, dependen· 
do da uprovuçUo, creio que na reunião de hoje, desta Comissão. 

T:mto há ncccssidudc de uma alterução regimental que o nobre Senador 
do M DB apresentou esse requerimento, cm se tratando de Governador do 
Distrito Fedem I que scrú sempre nomeudo pelo Presidente da República c é 
demissível ad mmmt. No caso do Governudor de Mato Grosso do Sul não 
há ncnhumu exigência, tanto nu Lei Complementar n~' 31, como nu Lei 
Complementur n~' 20, c muito menos no Regimento. 

Não obstante t:stu qucstUo r..-star superada pelo ruto de o ilustre Governu~ 
dor indicado, comparecer, c:spontancumente, perante o Senado, julgava-me, 
como Relator da matêriu, no dever de dar c:.'isa explica~Wào, porque o nobre 
Senador Leite Chaves deu a entender nas suus palavras. Não sei se nesta oca· 
siào, explicitou bem o seu pensamento de que a Comissão já havia decidido 
r..-sta convocaçUo: essa decisão nilo havia, se esse requerimento rosse formula~ 
do, apresentado perunte a Comissão, nós ir(amos nos opor pela r alta de um 
apoio rc:gimcntul e legal. 

Sem embargos desta declaração- essa é: uma questão unilateral- está 
superuda pela pr~sença do eminente Governador indicado para o Mato 
Grosso do Sul, desejava, entretanto, sem embargos disso, razcr esta colo~ 
cação que me parecia indispensável. Não há propriamente uma questão; não 
há uma disputa. Huveria uma pretensão do MDB que foi cxternada, muni~ 
restada pelo nobre Senador Leite Chaves. De nossa parte, não há proposição 
a que, compurccc:u o Governador indicado, ou Governador do Distrito Fc· 
dera I. Tanto que nós demos parecer ravorávcl que se incorpora ao Regímen· 
to. Apenas, na Comissão de Constituição e Justiça, era preciso que se rrizas· 
se que, tanto por parte do Regimento, como na lei, não havia nenhum supor~ 
te legal pura compelir o Governador indicado u comparecer perante cs~e pie~ 
nãrio. Erum apenas essas as declarações que eu desejava, Sr. Presidente, fa. 
zer para esclarecimentos do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- A presidência, ini
cialmente, agradece o enfôque da mutéria feito pelo nobre Senador Leite 
Chaves: c agradece, ainda mais, a colaboração valiosa como sempre do 
nobre Senador Aloysio Chaves. 

A matt:ria, no Regimento, é: expressa no seu art. 402, letra b, quando de~ 
clara que a Comissão poderá convocar o candidato cm prazo estipulado 
para ouvi-lo sobre assuntos pertinentes para o desempenho do cargo que de~ 
verá ocupar. 

Então, se formulado fosse - estamos discutindo sobre hipóteses- se 
rormulado tivesse sido a convocação do futuro Governador de Muto Grosso 
do Sul, a Presidência teria que, recebendo a solicitação da honrada Opo~ 
siçilo, submetê· la ao Plenário da Comissão, c se ela concordusse com a pro~ 
posição do Movimento Democrático Brasileiro, a convocação seria imcdia~ 
ta, do contrário, se a votação fosse dcsravorávcl, a proposição não havia co .. 
mo, race uo Regimento, u Presidência convocar o Governador Marcelo para 
depor. 

Mas, tudo isto está superado. O importante é: ouvi .. Jo, de vez que S. Ex• 
está aqui. Nesse sentido, rogo ao nobre Senador Almir Pinto que raça a 
gentileza de chegar uo gabinete do Senador Saldanha Derzi c trazer o Dou~ 
tor Marcelo para o desempenho da missr1o que o trouxe até: ao Plenário desta 
Comissito. 

Pediria u V. Ex• que introduzisse o Doutor Murcclo Mirandu Sgurcs até 
u Comissão, 

(A Ctn,panlwdo do S1•nador 11/mlr P/ mo, dá nurada no rrclnto o 
Sr. Marc1•1o Miram/a Soares.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- A Presidênciujlaco· 
municou uo Plen{trio {lUC V. Ex•, aqui se encontmvu c esta riu à disposiçilo da 
Comissilo paru um relato acerca Jc seu ruturo plano de governo, c se os Srs. 
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Senudorc:s nssim o entenderam responder as indagações que sejam feitas a V, 
Ex• 

Com a pulnvru o Doutor Murcclo Miranda Soares pura dar inrcio aos 
nossos trubalhos. 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Excclentlssimo Sr. Presi· 
dente da Comissão de Constituição c Justiça, Excc:lent(ssimos Srs. Senadores 
presentes, Meus Senhores: 

Em primeiro lugur, gostario1 de dizer a V. Ex• que aqui estou prestando 
uma homenagem à Comissão de Constituição c Justiça c não poderia ser de 
outra maneira, uma vez que o meu nome deverá ser objcto de discussão pof 
purte de V. Ex•: c dessa manciru para que pudessem me conhecer pessoal· 
mente c saber o que penso c que pretendo para o nosso Mato Grosso do Sul, 

Primeiramente, gostaria de informar que sou engenheiro civil, formado 
cm Ubcraba. Logo após a formatura fui para Mato Grosso do Sul, onde, 
trabalhei na Barragem deJupiá, na CHESF', c, em seguida, ocupei o cargo de 
Residente do Departamento de Estrada de Rodagem cm Três Lagoas, fui 
Chefe do Distrito de Departamento de Estrndas de Rodagem em Campo 
Grande: fui DirctorT~cnico do mt.-smo Departamento cm Cuiabú, no Gover
no Pedro Pedrossian, Em seguida fui à Presidência das Centrais Elétricas
CEMAT, Centrais El~tricas de Mato Grosso, ainda no Governo Pedro Pe· 
drossian, retornando ao Departamento de Estradas de Rodagem do Govcr· 
noJos~ Fragdi, durante quatro anos onde pudemos, nesse espaço de tempo, 
construir, cm Mato Grosso, o maior plano de estrada vicinal de todo o Brasil 
financiado pelo- BNDE, construindo, naquela ocasião, 4.000 km de estra· 
da de produção, 

Retornei, cm seguida, disputando a eleição em Campo Grande onde se 
apresentaram quatro candidatos, cm que tive o prazer de receber 52% de 
toda a votação, Mato Grosso do Sul é: um Estado que nasce com grande 
perspectiva de ser uma soluçiao e de ajudar a resolver os problemas do Brasil. 

l: necessário, então, que enfoquemos Mato Grosso cxatamentc ncslic 
sentido. Nós conhecemos o Mato Grosso do Sul, palmo a palmo, cidade por 
cidude, vila por vila, porque percorremos durante esse período todo cm que 
ocupamos c tivemos o privil~gio de trubalhar junto aos Governos já citados 
fo1zendo o desenvolvimento do Estado. 

É uma continuidade do N arte do Paraná, em termos de terras férteis, e 
hoje que o Governo Federal acena para todos, com a prioridade de pro· 
dução as rico la, essa deve ser a nossa maior meta também cm fazer dcsenvol· 
ver e produzir aquele Estado que nasce c, principalmente, um Estado sem 
bolsõcs sociais lixos c com grandes perspectivas de desenvolvimento nesse 
sentido. 

Naturalmente, atrás da produção agrícola vem uma infra·estrutura 
necessária muito grande, tanto no seta r de transportes pela construção de es· 
Iradas, de zonas de produção ou zonas em desenvolvimento para a pro· 
dução, as rodovias tendo cm vista principalmente os corredores de expor
tação: Paranaguá c Santos, o sctor energ~tico atrav~s da ligação de energia 
cl~trica cm cada uma dessas cidades, dessas regiões cm que a produção possa 
ser desenvolvida da maneira mais rápida poss(vel, sctor de comunicação, 
esse é necessário em qualquer Estado, hoje, cm qualquer cidade, cm qual· 
quer vila, nós temos então por meta principal, com o desenvolvimento da 
<lgricultura, com o desenvolvimento da pecuária, fazer com que faça .. se tam· 
b~m uma industrializuçào em Mato Grosso do Sul; uma indústria de trans· 
formação daquilo que produzimos, da economia do nosso Estado. 

O sistema de estradas de rodagem~ carente, e o energético já um pouco 
desenvolvido, mas é necessário que seja muito mais desenvolvido ainda, 
principalmente no seta r de elctrilicaçilo rural onde temos que criar condições 
de nxação real do homem ao campo. Durante a minha administração em 
Cnmpo Grande- cmboru seja um centro urbano- nós tivemos u preocu .. 
paçilo muito grande pam que fosse feito de uma maneira ou de outra, no in· 
vestimenta do Governo que, em suma,~ a redistribuição daquilo que recebe· 
mos do próprio povo, tivesse umu aplicação muito di reta no dcsenvolvimen· 
to du pessoa humum1 utravés da saúde c da educação, Nesse setor nós temos 
um trubnlho bustantc intcrcssantc em Campo Grnnde, c acho inclusive difc· 
rente de outros Estudos e de muitns cidades do Brasil: nós não admitimos 
que simplesmente <I construçi1o de escolas c H colocação da professora ~ 
pnssivcl, principulrncntc rnra u cri;.1nçu especialmente a carente- absorção 
Juquilo ~1uc cstit sendo ensinado. Se nr10 fizermos um trubulho de saúde, tru· 
h;.llho de educaçi1u c promm;ihl SLlcial pmalclumcntc, dilicihnentc nós tere· 
mos um rendimento 

Em Cumpu Grande nós chegamos •1 uma condust1o muito sêria, pan1 
uós, cmhnra esse índkc dcrhlis de comparado tenhu se tornado um fmlice 
hustuntc ugrmlitvclmas pma nú~ é um lndicc ainda muito alto, cm que tive. 
mos o nluncn1 de alunos na rede rnunidpal du cminu de Campo Grande, de 

,;, 

25 mil ;alunos, inicialmente, um êxodo de 23%, Em seguida, nós verificamos 
que 20% uinda repetiram o ano. Deu um total então de 43%, praticamente, 
nós fizemos um investimento em custeio, no valor de 43% daquele investi· 
menta perdido, umu vez que não houve aproveitamento quase nenhum. 

Fomos verilicur as cuusus c observamos que nós estamos dando cm 
Cumpo Grande alimcntução real- ni10 ê só merenda escolar- nós acres· 
ccnwmos por parte dn Prefeitura, uma purcela ainda de alimentos capuz de 
dur durante u semana todu às crianças uma alimentação efctiva; 18 mil ali· 
mcnwcões por dia - nós fazemos em Campo Grande. 

Fizemos um tr01bulho de saúde par01lelo a esse, com alimentação, com a 
saúde, c com a escola, ainda tivemos esse índice de reprovação que constata· 
mos ser grande. Podemos verificar ainda,~ um plano que está cm cxecuçilo 
agora, iniciamos neste ano, que era um problema de visão também que podia 
estar prejudicundo, e chegamos à conclusão que praticamente de 15 a 20% 
das criuncus tém pronlcmas de visão, c nós entramos tamb~m nesse campo, 
com o fornecimento de óculos àqueles que mais necessitavam. Isso~ apenas 
um detalhe cm lermos du administração que estamos fazendo, cm função 
principalmente da pessoa. No caso urbano, Campo Grande ~ uma cidade 
onde MO% da populucào ê urbana e 20% ~rural; ao contrário da Região de 
Dourados cm que 70 a 80% ~rural e 20% urbana. Naturalmente, nós vamos 
ter aí que modificar a maneira de implantar esses programas. Em suma, nós 
pretendemos devur o nivd du pessoa humana em Mato Grosso, pretende· 
mos fuzcr um Governo em que haja participaçJo do povo, e não vemos outra 
manciru de fuzé~lo, senão prestigiando c muito a classe politica que deve par· 
ticipar diret;tmentc da nossa o1dministração. 

Nós entendemos isso. principalmente, quando fizemos a campanha 
polftic:1 cm cudu um dos b:lirros da vila e, muitas vczr.:s, cm casa por casa de 
pessoas, das c;ar~ncias, das nccessidudes, c da necessidade principalmente de 
conhecendo esses problemas montar alguma coisa que pudesse realmente a 
elevar esse nível de <.tspir:~çào do povo, 

Conhecendo esses problemas, acho difícil fazer qualquer um outro tipo 
de programa que não seja diretamcnte voltado para a pessoa humana. t isso 
que nós pretendemos fazer, em Mato Grosso do Sul, contando com todos os 
políticos da Bancada Federal, do Senado e da Câmara Federal, assim como 
das Assembl~ias Legislativas, porque esses são os verdadeiros representantes 
do povo- c sendo representantes do povo c estando bem ao lado- eles rc· 
presentam as aspirações tambêm, c nós temos a obrigação de fazer os nossos 
programas baseudos naquelas informações que temos a cada dia, durante a 
udministraçrao toda. 

Eu gostaria depois de dizer por alto, sobre o nosso Mato Grosso do Sul, 
duquilo que pretendemos, dizer que estou :~bsolutamcntc à vontade, para re· 
ceber as perguntas que os Srs. Senadores desejarem fazer. (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Pela ordem das ins· 
criçõc:s, com a palavra o Senador Leite Chaves, 

O SR. LEITE CHAVES - Governador, antes da pergunta principal 
sobre administraçi1o, o que é que V. Ex• tem a informar sobre uma segu .. 
rança impetrada em Mato Grosso do Sul, sob a alegação de que Assembléia 
já estava constituidJ c o seu nome, digamos, teria que ser indicado por lá? Eu 
faço esta pergunta porque a Comissão sabe que existiu isso, mas nós não te· 
mos conhecimento nenhum dessa coisa. 

Poderi:t V, E.l' dar adiantamento da coisa? 

O SR, MARCELO MIRANDA SOARES- Simplesmente, tive co· 
nhecimento dessa mutéri:1, mas nào tenho maiores· informações a respeito. 

O SR. LEITE CHAVES - Governador, considerando que uma 
grande parte de Muto Grosso do Sul, digamos,~ formada por pantanais c 
que :mualmente, hll grunde morte de reses, há grande tJrcjulzo pura o rcba· 
nho, V. Ex•, como Engenheiro ou mesmo já como Prefeito de Cumpo Grun· 
de, procedente d;.1 Resma, admite que exista ulguma possibilidade de atenuar 
esses prohlemus, ou no seu Governo ... 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- O Puntunal de Muto 
Grosso, só ele merece um estudo muito grande. Jú tem sido feito estudo e, 
principulmcntc programus dirctamentc para o Puntanal. Eu, purticul;umcn· 
te, acho que todos esses pro~r:umts tivermn um efeito muito pequeno cm bc· 
ncficio da melhoria do P;mtanal. Sou muito mais favorúvc\ !aquilo que vinhu 
o1contecendo thl Pantunal hú muillllcmpo, cm que ele é cxmumcntc dirigido 
r:amu cri:u.·rao, ele quase que cxclusiv:unentc é utilizado paru a criação de ga· 
do. E essa criw.;:1o de gadll rw P:mtano1l Ueve ser feit11 Ju nwncira como vinhu 
sendo feita ,\Cillpre. Dur<.~nli.: um período quase de 14 unos, u l1;antanal teve 
em re~ime de scL'a. E, nc~~;1 nL'asi:1n, arareceram cntilu as ~randes divisiks 
da ... grande~ f;llcnda~ dn Pantanal. lJUC anti~o1rncntc eram f:11endus de gran· 



dc'i c~tcml1cs, r.Jc pastagt:ns !!r;tndcs, cnnstituiJa, Jt: partt:.~ altas c r:!ne.'i hai
xas, c que durante n perindo das encht:ntt:.~ o gadn poderia se deslocar das 
partt:s hai..;as p:tra ;ts partt:s altas dtl Pantanal. Como tl que período de sec>~ 
ftlÍ muito grande, durante 14 anos, liS p:mt;tnenses vir;tm :t possihilid;tde de 
aumcnt;tr u prt)(Jutividadc do rebanho, principalmente fu.endo u~ divisões 
das f:uendas como nus rc~iões r.Je mat:t. Isso prejudicou tremendamente ncs
~c pcrindo Je enchentes, onde ~rande parte dos f;tzendeiros da regWo do 
P>tntanal perdeu quuse que tot:llmente o seu g:tdo. Nós ach:unos que a infra
cstrutuw rodoviúria é rossivcl, mas n5n unl número muito grande de estra
dus wmhém. porqtJe por se tr;H;JT dt: uma rcgirto quase que exclusivamente 
Ucstinad:t it pecuo'lria de cri:t, ela podt: ser deslocada c não há nect:ssid:ule, 
por C'Xemplll, Uc da st:r utilizuda só com acesso rodoviúrio ou fl'rroviário, 

, como ê o l.::tso J;t cstr;tda quC" tem para CMumbá, Quando utingimllS a cm 
das reses p;tra us p;1stagcns de engorda, isso com o translaJo u pé, nós faze
mos :tté umu cstaçito, uma rodovia que possa ser construid:J no Pantanal. 
Al í:m dis~n. i: necessúrio que sejam colocudos us frigoríticos cm posiçi'>t:s bas
t:mtC cstr:ttêgicas p:tr:t que st:jam abutidas us reses do Pantanul. Mas, ch:tmo 
;t atcnçrtO, :tind:t, que ele é muito mais destinado 11 cria do que à engorda. 

O SR. LEITE CHAVES- Governador, eu no caso, aqui, quero dizcru 
V. Ex• que o fenômeno aqui no Senado cm rclaçno :ws que o conhecem, c 
mesmo uqueles que tiverum outras informações, é o melhor possível. Quer 
dizer, nlio há dúvida nC'nhuma que V, Ex• chega com o nome cercado de 
muita respeitabilidade. M~ts, o Senado tem cssu responsabilidade da indi
cacno. E. scgur;1mcntc, st: o anterior tivesse sido ;1qui ouvido, como se dese
jou, V. E.'' não estivesse aqui. Mas, V. Ex• não perdeu com isso, porque, evi
dentemt:nte, talvez, o seu mandato ati: assuma maior autoridade depois des
s:t :tpnwaçito do conhecimento do Senado. 

E, outra pt:rgunt:l, seri:t a seguinte: o seu Estado é, seguramente, um dos 
grandes produtores de soja do País. Talvez tenha até condições de ultrapas
sar u Paranil. pd:t cxtcns!lo c pelos espigões que são de 16 km, enquanto o 
nosso Paraná sf10 de oito sc:ndo que, por isso, o Mato Grosso SI: prcsta me
lhor u um:1 tratorização, a uma mecanizacno. Entrto, o Sr. tem um plano â 
cerca de um;l cstradu já prevista pelo Governe J;cdc:ral, que sai de Mato 
Grosso do Sul, cruza o cc:ntro do Paraná e vai até Antoninha, com vistas, in
çlusivc, 11 exportação deste grande volume de soja que tem no futuro'! Quer 
dizer, esse grande volume de soja'! O Sr. cstaria com a vista desperta nesse 
scritido, consideru prioritário esse pl;tno'? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Considero prioritário, Se· 
n:1dor, c hoje mesmo estive com o Governador Ney Bruga propondo inclusi
ve: o mais rápido possível, quando pudermos, fazermos uma reuni!10 :1 esse 
respeito, porque~ intcrt:ssantc ao Paraná c~ interessante uo Mato Grosso C:S· 

sas lig:;tçôcs. E um:t dc:lus é cxatumentc o Porto de t\ntoninh:1. 

O SR. LEITE CHAVES -t\ última pergunta: quando purticipúvumos 
du Comissrlll da Divistio de Mato Grosso- alguns outros Senadores aqui 
p;trtic:iparam t:tmbém- foi com muito carinho quc cntão examinamos aqui· 
lo. porqut: há muito tempo nos conscicntizamos de que o Mato Grosso tinha 
que ser dividido, porque Campo Grande já naturalmente formavu uma nova 
rcalid:ale dentro do contexto do Est:tdo. E, na época, duas cmendus houve 
d;1 nllssa p;1rte, rrocurnndo fazer com quc Cumpo Grande não incidisse nus 
granUes diliculdudcs qut: outras cidades incidiram por fult:t de uma determi· 
n:tda :Jcuid:1dc. Verd:1dc, que V. Ex• deixará de ser prefdto paru ser governa
dor, mus u essa Capitul do Estudo não deixará de merecer a proteçilo do Go· 
vcrn:tdor do Estado. Então, na época, upresentumos duas emendas estabele
cendo critérios rura que o próprio prefeito ou governador cm cxercfcio dcsa
propri;.tsst: !irc;ts cm torno de Campo Grande p:1ra que a cidnde futura fosse 
disC"iplinada c não se formassem fuvclas ou buirros insuport!tvcis, como cm 
outro1s cidndcs. Mcsn1n porque:, Campo Grande, em razão da sua condição 
de c;1pital, huvcrú de ter um grundc crescimento nesses próximos 5 ou 6 unos, 
E V. E.''· digamos, como Prefeito e fUturo Governador, já teve as suas vistas 
dcspcrtus paru esse ;Jssunto'! 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Não há dúvida. Desde o 
principio da nossa administração, pudemos verincar, em Campo Grande, 
n<~qucla ocasii10 ainda não como capitul, mas, logo em seguida, já n noticia 
que pudcrht vir a ser capital, quais os problemas fundamentais pnru que fos· 
.'1em evit;Jdos cm Cumpo Grundc do futuro os erros que foram cometidos nus 
grandes metrópoles que temos no Brasil. E pudcmos vcrilicur, então, que se 
C.unpo Grundc tivesse implantudo uma I c i conveniente de uso de solos, alia· 
da ao transporte, que~ importante, tmnsportc futum também de mussa dn 
capit:tl, pudéssemos fuzcr com que u cidade passusc u crescer diferentemente 
de corno crcsc:cram :ts metrópoles que conhcccmos hoje no Brasil. E consc· 
~uirnm 'lUC fnssc irnplantud<l essa lei de uso de solo, cm Campo Grande. 

.lunhu dl· IIJ71) 

hsa lei de uso de snln, ha~icamentc, perde aquela característica normal de 
!ei de u~o de ~nln~ que c\isti:t cm Sfto Paulo, Belo Horizonte c Rio de Janci
rn, cm qut: o centro d:t cidade crn sempre a parte mais densa, você deixava li· 
herdade de construção de prédios, do núm1.·ro qut: quisessem construir, en
trto <1 popubtç~w duquclc centro n\to poJi:t ser cstimadu, a infra-estrutura nc
ccssúri:t de t:sgolo, dt: ltgua c de drenagem também seria muito difícil ser pre
vista, uma vez que não .~:~hi;mtos o número da populaçfio de habituntcs que 
seria coluc:.Jd:i naquele sctor, entr10 procuramos f:1zcr uma lei de uso de solos 
l'lll que u crescimento U:1 cidade:, c:la pussa a dcscnvolvc:r uo longo de eixos 
nas dd:tdes, c que esses pr~Uios t;unbêm c o transporte seja feito também ao 
longo desses cixm. Então, não c:dste mais aquele adcnsamcnto ccntrul cm 
C:tmpu Grande. Essa lei, tivemos a satisfação dc vê-la muito muis do que de· 
fendida por nós, que nrto ahriri;unos cxcessüo, cm hipótese alguma, nelu, 
mas muito mais dC'fcndida pelos próprios vereadores, que até hoje não abri
r:lm nt:nhuma c.,ccssito sequer cm Campo Grande. T cm os a certeza absoluta 
que Campo Grttndc, crescendo dessa maneira, serú evitudo esse congestiona
mento das grandes metrópoles que conheccmos, 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, sou grato, c se o nosso Govcr
mu.lnr pudesse, gostaria de sabt:r se há prcvisão para o orçumento do uno que 
v~:m c se esse orçamento daria para atender ~s necessidades iniciais na insta
l:tçfto do Estado? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- O orçamento atual, pre· 
visto para Mato Grosso do Sul, sào quatro bilhões e cem milhões. E acredi
tamos que será suplantado esses quatro bilhões neste ano. Queremos evitar, 
como um Estado nascente, cuju responsabilidade é muito grande na infra· 
cstrutur:J que ainda temos condições de implantur e de cercar. Quer dizer, 
:tch;tmos um uhsurdo fuzer uma infra-estrutura muito grande para um Esta
do qut: cstú nascendo, que tcm facilidade, com pequcnus estruturas, usando 
muito m;tis as empresas privudas na construção e no desenvolvimento doEs
tado, e upcnas tendo cssus estruturas, cupaz de coordenar esse desenvolvi~ 
menta. Queremos ver se cvitumos uma dcspesa muito grande cm custeio, no 
Estudo: bso ~ prioritúrio, 

O SR. LEITE CHi\ VES- Sr, Presidente, muito obrigado, Congratulo· 
me com o candiduto, :1 cujas respostas c exposição estou plenamente satisfei· 
to. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Com a palavra o 
nobre Senador Nelson Carneiro, 

O SR. NELSON CARNE! RO- Sr. Presidcntee Srs. Senadores, que· 
ria, inici:ilmente, significar o meu regozijo, porque o futuro Governador do
Mato Grosso do Sul é um técnico, é um homem quc passou a sua vida truha· 
lhando cm sctorcs cspcci:tlizudos. Ele mesmo fez agora u sua biograna c só 
recentemente foi convocudo pela politica para exercer o cargo de prefeito. E 
S. Ex', num:1 casa de honlcns políticos, desacostumados de serem atendidos, 
fula :tlirnwção iniciul de que irá dirigir o seu Estudo com a colaboração dos 
homens públicos daquele Eswdo. De modo que, inicialmente quero me con· 
gratular, porque a linguagem mudou. Mudou para significar que, ugora, os 
homcns, que c mm técnicos ati: ontem, jú sentem a necessidade da compreen
srtn c d;t colaboraçito dos politicas, daqueles que, desde cedo, se dedicum ao 
tr:tto d;1 cnisa pública, 

O SR. MURILO BADARà- Senador Nelson Carneiro, permite um 
<tpartc'? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Pois nua. 

O SR. MURILO BADARO - No caso do Dr. Marcelo ele serviu 
como intérprete, pois de jil ganhou uma deição paru Presidente de Campo 
Gmnde. 

O SR, NELSON CARNEIRO- Foi isso que eu disse. Recentemente, 
ele ingressou na vidot politica: ele era um técnico, ingressou nu política, re· 
ccntemcnte, foi vitorioso com 52% d:1 vot;tçào, o que é altamente expressivo 
no munidpio, que conheço bem, de uma f!opuluçào intcirumcnte livre, indc· 
pendente, com um pai.lrão de vida muito itlto e que pode, portanto, discipli· 
nar o seu pronunciamento, O que cu queria situar é que V. Ex• tendo vindo 
Ua cnrrcirn prntissionul, cedo percebeu n conveniéncia eu nccessidu.dc du co
l:thornçilo dos homens politicas de Mato Grosso. 

Como V, Ex' referiu isso expressamente, qucriu situur inicialmente, 
par:t congrutular-me com V, Ex• e fa1.er voto!! que, de ugora por diuntc, seja 
cs~c o pensamento de todos aqueles que sejam chmnados uadministrar c.~tc 
Purs. 

Ma~. a ünica pergunta que cu iu formular u V. Ex• já foi, de ul~umu for
ma, fornntlada pdo Scuadur Leite Chaves. O novo Estudo terlt grandes dcs· 
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pesas, certamente; o orçamento estadual niio podcrft arcar com essas dc.!pc· 
sos todos. Com elementos, com que ajuda conto V. Ex• da Uniilo, pura levar 
a cabo não apenas o problema das escolas, mas os numerosos problemas de 
um novo Estado que se instala? Tem V, Ex• uma prcvisào,jã um orçamento, 
uma destinação capaz de entusiasmâ-lo, para realizar a obra que V, Ex• dcsc· 
ja, não por parte do Municfpio, mas recursos da União? Porque, a esta altu· 
ra, não bastarão os modestos recursos do Município, nem os modestos rc· 
cursos do Estado. É preciso que a esses se juntem os polpudos recursos da 
União. 

A minha pergunta c os meus votos são para que V, Ex•, na sua admklis· 
tração, possa somar aos recursos do Estado c aos dos Municípios, recursos 
valiosos c expressivos da União. 

Era essa a pergunta que cu ia fazer, de qualquer forma, antecipada na 
resposta ao Senador Leite Chaves. 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Nnlci Complementar foi 
previsto para Mato Grosso do Sul uma verba de 600 milhões de cruzeiros c 
para Mato Gro·sso um bilhão c 400 milhões de cruzeiros. Insuficientes, natu
ralmente, para a implantação do novo Estado. Mas, hoje, jâ temos verifica· 
do, ao longo daquilo que fizemos, das coisas de que jâ participamos nos go· 
vernos, de Pcdrossian, de Frageli e agora na Prefeitura, que existe a ncccssida· 
de muito mais de termos planos economicamente justificáveis. Planos esses 
que apresentados ao Governo Federal, nunca temos o valor total daquilo 
que pedimos ou que almejamos para o Estado. Entilo, é necessário que esses 
programas sejam, realmente, rcntãvcis c não sejam usados dinhciros.públi· 
cos ou do nosso orçamento, simplesmente cm ocasiões cm que nio haja re
torno. Preocupamo·nos muito com isso, principalmente nesse sctor de cncr· 
gia c estradas de rodagem pois, coisas bem feitas nesse sentido retornam 
muito rapidamente. Muitas vezes, pode nem ser para nossa administração, 
mas temos que criar alguma coisa dentro do Estado, para que ele possa an· 
dar sozinho. 

O SR, PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- A Presidência inda· · 
ga ao nobre Lfder Senador Paulo Brdssard conforme seu desejo se, na rcali· 
dadc, vai formular indngnçõcs no Governador. 

O SR. PAULO BROSSARD- Com a sua nutoriznçilo, Sr. Presidente. 
Pcrauntarin no Dr. Marcelo Miranda, qual a área de terras do Estado de 
Mato Grosso do Sul, que compõe o seu patrimõnio fiscal? 

O SR. MARCELO MIKANDA- A árcn de Mnto Grosso do Sul é de 
380.000 km' 

O SR. pAULO BROSSARD - A supcrflcic do Estado? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- A supcrflcic do Estado. 

O SR. PAULO BROSSARD -Terras que integram o patrimônio fis· 
cal do Estado, terras alicnãveis, terras pertencentes ao Estado, mas suscept(· 
veis de alienação ou destinadas à alienação, intesrando-sc ao património fis· 
cal. 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Nilo posso precisar n per· 
centagem, sei a loculidadc dessas terras, principalmente na região de Mundo 
Novo, divisa com o Estado do Paranâ, nesse local c o Parasuai. Essa região 
todn que hoje tem o desenvolvimento do INCRA, todn essa terra é considc· 
rndn, ainda hoje, não titulndn c deverá ser legalizada ainda.!:: uma fnixa bas· 
tante grande. 

O SR. PAULO BROSSARD- Essas terras pertencem ainda no Esta· 
do? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Essas terras aindn nilo 
têm n sun pnrtcjurldicn resolvida, fuz pnrtc de um processo no INCRA, clns 
estio sendo discutidas c dever& ser - porque foram desapropriadas, tom· 
bém, uma parte devoluta, uma outra parte desapropriada- elas deveria, se 
resolvido esse problcmajuddico, ser depositndo o valor para aqueles que fo· 
ram desapropriados c titulada cm seguida. 

O SR. PAULO BROSSARD- Dcsopropriudus pelo Estado? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Pelo Estndo. 

O SR. PAULO BROSSARD- Mus, ulém dcstus àrcus niio há outras 
tc:rrus públicas estndunis? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Silo purtcs dispersos no 
Estudo, nüo muito grundes, além dessa faixa. 

O SR. I'AULO BROSSARD- Podcriu dizer cm relação à supcrflcic 
do Estudo, uindu, que nproximudnmente, o que podcrium rc:presc:ntar cstils 
itrc:us'! 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES - Acredito que 30%. 

O SR. PAULO BROSSARD- Essns áreas são cobertas de florestas? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Quase todns elas fazem 
parte desta área onde o INCRA já tem uma produção muito grande, são lo·· 
tes, já cstll sendo produzido c eles não tCm ainda o tftulo. 1:: uma área em que 
é necessário que seja feito o mais rápido possfvcl a titulação, uma vez que o 
próprio financiamento é dificultado nessa área. 

O SR. PAULO BROSSARD- Bom, massc elas já estilo sob a fiscnli· 
zação do INCRA, já são terras que encontraram uma destinação. 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Exato. 

O SR. PAULO BROSSARD- A minha pergunta era mais cm relação 
às terras ainda não dispostas, disponfvcis mas não dispostas. 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Não. As outras áreas no 
Mato Grosso do Sul, de matas, são praticamente já bastante pequenas, te· 
mos pouca mata. 

O SR. PAULO BROSSARD- Por quê? A mata foi devastada? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Foi devastada. Grande 
parte dela foi devastada. 

O SR. PAULO BORSSARD- A esse respeito existe uma politica do 
Estado relativamente à disposição dessas terras, ao regime de concessão, ao 
regime de renda a nfvel estadual? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Hoje, a nfvcl estadual, cs· 
tâ sendo formado, agora, porque em Mato Grosso todo, existia o sctor de 
terras que, muito mais, ele era relacionado a Mato Grosso do Norte, que 
grande parte, considerando o Estado todo, é constituído de terras devolutas, 
todos grandes programas eram feitos nessa Arca c muito pouco no sul doEs· 
tado, durante muito tempo já, c agora é que cstâ sendo implantado esse setor 
de colonização no Estado de Mato Grosso do Sul. Esse setor cstâ sendo cria
do agora, com este Governo. 

O SR. PAULO BROSSARD- Estn politica que está sendo concebida, 
preparada, tem alguma coisa estipulada relativamente à área mb.ima c ârea 
mínima em caso de alienação? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Posso informar o que 
acontecia, porque hoje ainda não existe a politica definitiva do que vai ser 
feito. Ela, naturalmente, scrâ estabelecida a quantia máxima c mfnima em 
função da criação desse setor cm Mato Grosso do Sul, mas antes era cerca de 
9.900 ha para cnda uma dns pessoas. 

O SR. PAULO BROSSARD - Hoje ainda não existe? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Nilo existe. 

O SR. PAULO BROSSARD- Poderia adiantar se já existe algum cs· 
tudo, ainda que cm fase de claboraçilo, no que tansc a esses problemas? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Não posso informar. 

O SR. PAULO BROSSARD- Nem sobre o processo de alienação? 
Nem sobre a existência ou não de favores de natureza crcditícia a eventuais 
adquircntcs destas terras? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES- Posso dizer que não cxis· 
te nem tempo para isso. 

O SR. PAULO BROSSARD- Nem terras? 

O SR. MARCELO MIRANDA SOARES - Não. 

O SR. PAULO BROSSARD- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocquc)- A Presidência agrn· 
dccc ao Dr. Marcelo Miranda Soares o seu comparecimento e a sessão passa, 
nu forma regimental, u ter o seu cunho secreto. 

Solicitamos aos funcionários da Comissão que: tcnhumos condições de 
perceber ao exame d:t indicação feita pelo Governo. 

Rogo no Relutar, Scmtdor Aloysio Chaves, que proceda h leitura do pa
recer. 

Antes, devo comunicnr que está convocuda umu reunião purn manhii, às 
16 hows, 

( Ll'l'tmla·.H' CJ reut~iiio ÚJ IX hora.1· t' 20 mim1to.t} 
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COMISSÀO DE CONSTITlii(ÀO E .I!ISTIÇA 

16• REUNIÀO (EXTRAORDINÂRIA), REALIZADA EM 21 DE 
JUNHO DE 1979 

;\s dezessr:is horas do dia vinte e um de junho de mil novecentos c seten
ta e nove, na Sul a Clóvis Bevilácqun, sob a presidência do Senador Henrique 
de La Rocque, presentes os Senadores Raimundo Parente, Bernardino Viu· 
na, Amurai Furlan, Helvidio Nunes, Nelson Carneiro, Aloysio Chaves, AI· 
mir Pinto, Lenoir Vargas, Murilo Badaró,. Cunha Lima e Hugo R:unos, 
rr:únc-sc a Comissão de Constituição c Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores José 
Sarncy,Aderbal Jurcma, Moacyr Da\la, Leite Chaves, Lázaro Burboza, Pau
lo Brossard c Franco Montara. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a 
leitura da ata da reunião anterior é, em seguida, dada como aprovada. 

Passa-se à apreciução dos projetas constantes da pauta: 2) Projeto de 
Resolução da Comissão de Legislação Social à Mensagem n' 85/79, do Sr. 
Presidente da República, solicitando autorizução do Senado Federal, para 
que seju autorizada a alienação de tcrrus públicas no Distrito Agropccuúrio 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) à empresa 
Agropecuária Santa Úrsula Ltda. Relutar: Senador Helvfdio Nunes. Pare:· 
cer: constitucionul c jurídico. Aprovado, votando vencido o Senador Nelson 
Carneiro. 3) Projetas de lei do Senudo n9s 46/79- Dispõe sobre o salário 
mínimo profissional dos advogados em regime de relação de emprego c 
77/79- Estabelece a jornada de trabalho dos profissionais do Direito con
tratados sob o regime da Legislação Trabalhista, e dá outras providências. 
Relutar: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucionais e jurídicos nos 
termos da Emenda n' 1-CCJ (Substitutiva) que oferece. Aprovado. 5) Projc· 
to de Lei do Senado n' 45/79- Acrescenta c modifica a redução de disposi
tivo da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966 (FGTS). Relator: Senador 
Hclvfdio Nunes. Parecer: constitucional c jurídico, oferecendo a Emenda"' 
I·CCJ, Aprovado, 6) Projeto de Lei do Senado n• 139/79- Acrescento dis· 
positivo ao vigente Código de Processo Penal (Decreto-lei no 3,689, de 3-10· 
1941 ). Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional cjurfdico, nos 
termos da Emenda n• I·CCJ (Substitutiva) que apresenta, Aprovado. Sena
dor Nelson Carneiro assina "sem voto". 7) Projeto de Resolução da Comis
são de Legislação Social à Mensagem n• 84/79, do Sr. Presidente da Re
pública, solicitando autorização do Senado Federal para que seja autorizada 
a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuário da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) à empresa Rcnorestadora Rio 
Branquinho Ltda, Relator: Senador Hclvldio Nunes. Parecer: À CLS para 
rccxamc do PRS, a fim ser colocada a área alienada. Aprovado. 8) Projeto de 
Lei do Senado no 146/79- Altera o artigo 26 da Lei n• 6.001, de 19 de de· 
zembro de 1973- Dispõe sobre o Estatuto do lndio. Relator: Senador Ber
nardino Viana. Parecer: constitucional, jurldico c favorável quanto ao méri· 
to, oferecendo a Emenda n9 1-CCJ. Aprovado. 9) Projeto de Resolução da 
Comissão de Legislação Social à Mensagem n' 86/79, do Sr. Presidente da 
República, solicitando autorização do Senado Federal para que seja autori· 
zuda a alienação de terras públicas no Distrito Agropccuário da Superintcndên· 
cia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) à empresa Agro pecuária Esteio 
SfA. Relator: Senador Hclvídio Nunes. Parecer: constitucional e jurídico, votan· 
do vencido o Senador Nelson Carneiro. lO) Projeto de Lei do Scnudo n• 151/79 
- Atribui aos Sindicatos de Trabalhadores a possibilidade legal de reclama· 
rem cm juízo, adicionais de insalubridade e pcriculosidade, em benefrcio de 
seus associados, independentemente de outorga especial de poderes. Conce
dida vista ao Senador Raimundo Parente. li) Projeto de Lei do Senado n' 
132/79- Autoriza o INAMPS u realizar convênio com ns entidades sindicais 
que prestum ussistênciu médico·dentáriu a seus associados e dependentes. 
Relator: Senador Hugo Rumos, Parecer: constitucionul e jurfdico, com a 
Emenda n~' 1-CCJ. Em discussão, falum os Senhores Senadores Hclvfdio Nu
nes c Nelson Carneiro. Em votução, é rejeitado o parecer quanto ao mérito, 
vencidos os Senadores Hugo Rumos, Relator e Cunha Lima. Designado R e· 
latordo vencido Senador Hclvfdio Nunes, 13) Projeto de Resolução n' 1/79 
-Altera o art. 402 da Resolução n' 93, de 1970, alterada pelas de nos 21, de 
1971; 66, de 1972; 31, de 1973; 62, de 1974 (Regimento Interno), Relator: Se· 
nadar Aloysio Chaves. Parecer: constitucional ejurfdico. Favorável no méri· 
to. Aprovado, 16) Projeto de Lei da Câmara no 13/79- Acrescenta parúgru· 
fos ao urt. 20 c dít nova rcduçi1o uo :ut. 586. ambos da Lei n~' 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Códi~o de Processo Civil). Relator: Senador Hclvldio Nu· 
nes. Purecer: constitucionul, jurfdico c contrhrio no mérito, Aprovudo, 17) 
flrojeto de Lei do Senudo n~' 126/79- Regulu u prorroguçi10 da jornuda de 
trubulho dos buncúrios. Relutar: Senador l·fugo Rumos, Parecer: injurfdico. 
Aprov;tdo. 20) Projeto de Lei do Scnudo nY IIH/79 ·-Altera u reduçi10 lia 

l'tlfl/ll dn art. 532 da CI.T. Relator: Senador llugo Rumos. Pnrecer: injurídi
ca. Aprovado. ~I) Projeto de Lei da Câmara nY60/77- Autorila o Poder 
E:~ccutivo a instituir a Fundaçl1o Nucional para o Menor Excepcional -
r:UNAl::X, c d[t outms providências. Relator: Scnudor Helvldio Nunes. 
Concedida vistn conjunta aos Scn;tdorcs Tancredo Neves, Aloysio Chaves c 
I I ugo R:tmos. 22) Projeto de Lei do Senado nv 157/79- l)ispõc: sobre o am· 
paro ao lr:tbalhador dc:sempregado, gurantindo·lhe o direito ao uuxflio
docnça c ii aposentadoria por inv;alidez. Relator: Se nu dor Bernardino Viunu. 
Parecer: inconstitucional c injurídica. Aprovado. 23) Projeto de Lei do Sena
do no 130f79- Acrescenta parógrafo único ao art. 9' da Lei no 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, que dispõe sobre o trubulho temporário nas empresas urba· 
nus. Relator: Senudor I-lugo Ramos. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 
24) Projeto de Lei do Senudo n~' 112/79 - Considera não tributáveis para 
efeito do Imposto de Renda os proventos e pensões r.as condições que indica. 
Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: inconstitucional. Em discussão, 
fttlam os Senadores Cunha Lima c Nelson Carneiro. Em votução, é aprova· 
do o parecer, assinundo "sem voto" o Senador Cunha lima. 25) Projeto de 
Lei do Senado n~' 9/79- Dispõe sobre a isenção de Imposto de Renda para 
os proventos da aposentadoria c para us pensões sob a condição que cspecffi· 
ca. Relator: Senndor Aloysio Chaves. Parecer: inconstitucional. Aprovado, 
l6) Projeto de Lei do Senado n' 147/79- Assegura salário igual ao do dis· 
pensado ao emprcgudo contratado para substitu!-lo. Relator: Senador Hugo 
Ramos. Parecer: inconstitucional. Aprovado, 27) Projeto de Lei da Cãmara 
no 85/78- Modifica a rcdação do art. 306 do Código de Processo Civil. Re
lator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, nos termos da Emenda 
n~' 1-CCJ (substitutivu) que oferece. Aprovado. 

Os itens 1. 4, 12, 14, IS, 18, 19, são adiados por não terem comparecido 
os Senhores Relatores. 

Nada mais havendo a trutur, encerra-se a reunião lavrando eu, Maria 
Helena Bueno Brundão, Assistente, a presente Ata, que, lida c aprovada, se· 
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÀO DE CONSTITUI('ÀO E JUSTI('A 

17• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE 
JUNHO DE 1979 

Às quinze horas do dia vinte c seis de junho de mil novecentos c setenta 
e nove, na Sala das Reuniões, sob a presidência do Senador Henrique de La 
Rocque, presentes as Senadores Helvfdio Nunes, Lázaro Barboza, Almir 
Pinto, Bernardino Viana, Moacyr Dalla, AderbalJurcmn, Raimundo Paren
te, Aloysio Chaves, João Calmon e Paulo Brossard, reúne·se a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os 
trubalhos. Dispensada a leitura da Ata da reunião anterior é, cm seguida, 
duda como aprovuda. 

A PrcsidCnciu comunica que o Senador Paulo Brossard, a quem fora 
d•~da vista da Mcnst~gem n~' 95/7.9, primeiro item da pauta, solicitou alguns 
mmutos para comparecer it reumào e, assim, ia-se passar à apreciação do 
i te~ 2! Projeto de. Lei do Sen~do n' 194/79 - Estabelece o teto da pensão 
atnbu1da u cx·sc:rvJdorcs assocmdos do IPC, c dá outras providências, dando 
a palavra no Senador Bernardino Viana, Relator da matéria, que conclui seu 
parecer pela constitucionalidade, juridicidade c favorúvcl no mérito. Em dis
cussão e votução, é o parecer aprovado por ununimidadc. 

Em seguidu, o Senador Paulo Brossard expõe as razões que o impedi· 
rum de apresentar, na presente reunião, o seu voto em separado e 
d~sc~lpando-se rede para fa:tê·lo na reunião do dia 27 do corrente. A Presi· 
dcncm submete uo plenúrio da Comissão a propostu do Senador Paulo Bros
surd que t: aprovadtl sem divergências. 

Nudu muis huvendo u trutur, cnccrru .. se a reunião lavrando eu, Maria 
1-~clen:a Bueno Branc.lito, Assistente, a presente Ata, que, lida e aprovada, sc
ra ussmadu pelo Senhor Presidente. 

COMISSÀO DE CONSTITlJI('ÀO E JUSTI('A 

18• REUNIÀO, ORDINÂRIA, REALIZADA EM 27 DE 
JUNHD DE 1979 

Às nove horus c trinta minutos do dia vinte c sete de junho de ~ii nove
centos c sct~ntu c nove:, na Saiu Clóvis llcvil{tcquu, sob a presidência da Se
nador Hennque de Lu Rm:quc, presentes os Sc:nudorcs Ruimundo Purcnte, 
Moucyr ~ullu, H~go Ram?s, Tancredo Neves, Almir Pinta, Aloysio Chu· 
vc.~. Muni o Oudaro, l·lclvldro Nunes, A<.lcrhal Jurernu, Leite Chuvcs, Ocrnur
<.lino Viurw, Nelson Cmnciro, Paulo Urossurd e Fr:tnco Montorn, reúne-se a 
Curnissào de Consti1uiçi10 c Justi~·u. 
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O Senhor Presil .. h.:nte declara <~bertn~ os trabalhos du Comissão. Dispen· 

sada a leituw da at:l da reuniüo anterior é, cm seguida, dada como aprovada. 
Com a palavra o Sen:tt..lor Hclvidio Nunes para rcl:uar a Mensagem n9 

l05j79, Uu Sr. Presidente da República, ~ubmetcndo 11 consideruçtío do Se
nado f-edem! o nome do Doutor Willii1m Andrade Patlerson, pura exercer o 
cargo de Ministro do Trihun;d Federal de Recursos, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Minbtro Paulo laitano T;ivor:l. Na forma regimental, o 
Senhor Presidente decl:m1 ser secreta a rcunitío. 

Reabcrt:1, o Scnudor Ldtc Chavcs passu a ler seu voto cm scparndo aos 
Projetas de Rcsoluçr10 da Comissão de legislação Social às Mensagens n9s 
122 a 127, de 1978, do Sr, Presidente! da República, que au10riza a atienaçito 
dt: tt:rras públicas no Distrito Agror'Jccuário da Supcrintc:nd~ncia da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA) a diversas empresas, O Seu voto conclui 
r'JCiói devolução dos processos ao Executivo, a lim de ser ouvido o Grupo de 
Trabalho mcncion:Jdo. Em discussüo, falam os Senadores Murilo Badaró, 
leite Chuvcs, Aloysio Chaves, Raimundo Parente, Franco Montara c Ber
nardino Viana. O Sem1dor Paulo Brossard solicita vista do processo, bem 
como o Senador Murilo Badaró, correndo o prazo, de acordo com o Regi
mento Interno, cm conjunto. 

A seguir, passa-se h apreciação dos Projetas de Rcsoluçilo da Comissão 
de Finanças aos Ofícios "S" n~'s 008 a.OI4, de 1979, dos Senhores Governa~ 
dores da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Paraná, de 
Santa Catarina, c do Prefeito do Rio de Janeiro solicitando autorização do 
Senado Federal para contratarem empréstimos externos conforme cspccili· 
cada. Relatores, Senadores Raimundo Parente, Helvídio Nunes, Murilo Ba· 
daró, Hugo Ramos, Aderbal Jurcma, Bernardino Viana e Hugo Ramos, que 
concluem pela constitucionalidade c juridicidadc dos Projetas de Resolução .. 
'\provados, 

Com a palavra, o Senador Almir Pinto relata o Projeto de lei do Sena· 
do n~' 172/79- Institui o Seguro-Saúde Universal e Compulsório, e dá ou
tras providencias, considerando-o constitucional e jurídico. Em discussão, 
falam os Senadores Nelson Carneiro c Adcrbal Jurcma, a quem é dada vista 
do projeto, 

O Senhor Presidente declnra secreta a reunião, obedecendo ao Regi
mento Interno, a lim de ser apreciada a Mensagem n~' 095, de 1979. 

Reaberta, c como nada mais há a tratar, é encerrada a reunião, lavrando 
eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÀO DE CONSTITUI('ÀO E JUSTIÇA 

19•, REUNIÀO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE 
JUNHO DE 1979. 

As dezesseis horas do dia vinte c: oito de junho de mil novecentos e se
tenta c nove, na Sala das Reuniões, sob a presidência do Senador Henrique 
de la Rocquc, presentes os Senadores Cunha lima, Raimundo Parente, 
Adcrblll Jurcma, Moacyr Dalla, Bernardino Viana, Helvídio Nunes, José 
Sarney e Aloysio Chaves, reúne-se a Comissão de Constituição c Justiça. 

Havendo número rcgiment:~l, o Senhor Presidente d~ início aos traba
lhos da Comissão, Dispensada a leitura da ata da reunião anterior é, em se
guida, dada como aprovada. 

Com a palavra o Scnudor Aderbal Jurerna relata o Projeto de Reso. 
luçilo da Comissão de Finanças ao OtTcio "S" n\1 15,'79 do Sr. Governador 
do Estado de Pernambu~.:o, solicit<Jndo nutorização do Senado Federal, para 
controuar ernprt:stimo externo no vulor de USS 50.000.000,00 ou o equivalen· 
te em outra mocdu, destinado uo linandamento dw: projetas do Complexo 
Industrial Portuário de SUAPE c de outras obras de infra-estrutura do Esta
do, concluindo pda sua constitucionulidadc c juridicidudc. Em discussão e 
votação, é o p:1rccer uprovudo. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Maria 
f-lclcnu Bucno Brandr10. Assistente, a presente At:l, que, lida e aprovada, sc
ril assinadu pelo Senhor Presidente. 

COMISSÀO IJE FINANÇAS 

12• REUNIÀO, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 1979 

As onze horus do dia vinte c: sete de junho de mil novecentos c setenta e 
nove, nu Sala "Rui Barbosa'', presentes os Senhores Senadores Cunha lima, 
Presidente, Mauro Benevides, Affonso Camurgo, Arnon de Mello, Jorge 
Knlumc, Tnncrcdo Neves, Saldunhu Dcrli, Viccntt: Vuolo, Lomnnto Júnior 
c Mendes Cunnle, rcúnc-st: a Comissi1o de Finanças, 

Dcix:un de compureccr, por motivo justificado, os Senhores Scnndorcs 
Raimundo Parentt:, Alberto Silva, Amurai Furlun, Jutahy Magulhàcs, Ro
berto Saturnino, Amarul Pciwltl, Pedro Simon c Teotónio Vilclu. 

Ao const;Jtar a c"''i~tência de número regimental, o Senhor Prc:iidcntc: 
declara abenos os tr:~balho~. st:ndo, na oporlunid;1de, lill;1t: aprovada a Ata 
da reunião anterior. 

A ~cguir, siw cnminadíls as seguintes propo!<.ições: 
Oficio "S" n~' 09j79- Do Sr. Governador do Estado do Ceará, solici

tando ;JUtoritaçãu do Scnudo Feder:1l, para contratar empréstimo externo 
no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dól:~rcs americanos), com a 
finalidade de executar programas para o desenvolvimento sócio-cconômico 
do Eswdo. 

Relator; Senador Mauro Bcnevidcs 
P:~reccr: Favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta, 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Oficio "S" n~' 0g179 - Do Sr. Governador do Estado a Bahia, solici

tando autorização do S~:nado Federal, para contratar empréstimo externo 
no valor de USS 150,000,000.00 (cento c cinqUenta milhões de dólares ameri· 
canos), destinados a aplicação em setores prioritários do Estado. 

Rd~Hor: Senador Lomanto Júnior 
Parecer: Fuvorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do Parecer 
Ofício "S" n• 014/79- Do Sr. Governador do Estado de Santa Catari· 

na, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo 
externo no valor de USS 30,000,000,00 (trinta milhões de dólares america
nos), destinados à aplicação cm s;:tores prioritários do Estado. 

Relator: Senador Saldanha Dcrzi 
Parecer: Favorávc:l, na forma do Projeto de Resolução que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Oficio "S" n• 012/79- Do Sr. Governador do Estado do Rio deJanei· 

ro, solicitando autorizaçtío do Senado Federal, para contratar empréstimo 
externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento c cinqUenta milhões de dóla· 
rcs americanos), destinados a linanciar os programas c projetas prioritários 
para Regiões do Estado, 

Relator: Senador Tancrcdo Neves 
Parecer: Favor;ivel, na forma do Projeto de Resolução que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Oficio "S" n• 013/79- Do Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, 

solicitando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo ex· 
terno no valor de USS 150,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões de dólares 
americanos), destinados à aplicação em sctores prioritários do Estado. 

Rcl:Hor: Senador Tancrcdo Neves 
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Oficio "S" n• 011/79- Do Sr. Governador do Estado do Paraná, soli· 

citando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo 
no valor de USS 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos), para 
aplicação cm programas c atividades do Estado. 

Relutar: Senador Affonso C amargo 
Parecer: Favorável, nu forma do Projeto de Resolução que apresenta 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Oficio "S" n• 010/79- Do Sr. Governador do Estado de Minas Ge· 

ruis, solicitando autorizaçüo do Senado Federal, para contratar empréstimo 
externo no valor de USS 75,000,000.00 (setenta e cinco milhões de dólares), 
destinados à execução de obras de infraestrutura rural e urbana, do Estado. 

Relator: Senador Mendes Canale 
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta, 
Conclusão: Aprovaçüo do parecer 
Projeto de Lei do Senado n• 136/79-DF __:Fixa o efetivo do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal, c dá outras providências. 
Rclntor: Senador Arnon de Mello 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Projeto de Lei da Cümara n<1 40/77- Dispõe sobre o registro de cnti· 

dades no Conselho Nacional de Serviço Social, concessão, pagamento c 
prcstuçào de contns de subvenções soci:~is, e dú outras providé:ncias, 

Relator: Senador Arnon de Mcllo 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Vista ao Senador Jorge K.alume 
Projeto de lei da Cümara n~' 30/79- Autoriza a Comissi'i.o de Finan-

ciamento da Produção - CFP, a ulicnar o imóvel que menciona. 
Relator: Senador Mendes Canalc 
Parecer: Favorável 
Conclu~rw: ,\prov:lção do parecer 
Em virtude da :1us~ncia do rel:~tor, Senudor Roberto Saturnino, ê retira

do de p<nilll o PLC nY 1:!5/77 .. 

. : ,l,...., •• ,!"!'::<f,.,,"""',, •, . .r' f.'il ;-·f' ".y,·.;-.- .J·: J.~: \ 
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Esgotadu ii puuta de trabulhos, encerra-seu rcunino, lavrando eu, Cu r· 
tos Guilherme Fonsccu, Assistente da Comissão, a presente Atu, que, lida c 
aprovada, scrÍI assinada pdo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

13• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 1979 

Às quinze horus do diu vinte c oito de jun~o de mil novecentos e setenta 
e nove, na SuJa Clóvis Bcvilácqua, presentes os Senhores Senadores Cunha 
Lima. Presidente, Alberto Silva, Marcos Freire, Raimundo Parente, Amurai 
Peixoto, José Surncy, Lomanto Júnior, Mendes Cunalc c Jorge Kulume. 
reúne-se n Comissüo de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Arnon de Mello, Vicente Vuolo, Amaral Furlun, Tancredo Neves, Pedro Si· 
mon, Mauro Bencvides c Teotõnio Vilela. , 

Ao const01tar a existência de número rcgimentó!l, o Senhor Presidente 
declara· abertos os trabó!lhos, sendo, na oportunidade, lida e aprovada a Ata 
da reunino anterior. 

Em seguida, é apreciado o Ofício "S" n9 15, de 1979, "do Sr. Governa· 
dor do Estado de Pernambuco, solicitando ao Senado Federal autorização 
parJ contratar empréstimo externo no valor de USS 50,000,000,00 (cinq.Uen
ta milhões de dólares americanos), destinado ao financiamento de projetas 
do Complexo Industrial Portuário de SUAPE". 

Após submetido à discussão e colocado cm votação, é aprovado parecer 
favorável, nos termos do Projeto de Resolução apresentado pelo Relator, Se
nador Marcos Freire. 

N:1du muis huvendo a tratar, encerra-seu reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Asssitente dn Comissão, a presente Ata, que, lida e 
:tprovudu, será ussinuda pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 1979 

Às dC'l horas do dia vinte c oito de junho do ano de mil novecentos c se
tenta e nove, na Sala Rui Barboza, presentes os Srs. Senadores Jcssé Freire 
Presidente, José Sarncy, Passos Pórto, Affonso Camargo, Tarso Outra c 
Moucyr Dalla, reúne-se a Comissão do Distrito Federal. 

Deixítm de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Salda
nha Derzi, Murilo Badaró, Benedito Ferreira, Lázaro Barboza, Jtumar 
Fntnco, Adalberto Sena c Mauro Benevidcs, 

Constutada a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trubulhos, sendo dispensada u leitura da ata da rcuniüo anterior, 
que é dad•1 como aprovada. 

Em seguidu, é concedida u palavru ao Sr. Senador José Surney, que rela· 
ta favoravelmente o Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1979-DF, que "r.•a 
o cfctivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dã outras providên· 
cias". 

Submetido à discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniilo, lavrando cu, Renal· 

do Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 



UIARIO DO CO:"/GRESSO NACION,\L(Secilo II) 

MESA 

Luiz Viana (ARENA- BA) 

1• .. VIce•Prelldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vlce•Pre•ldente 

Di norte Mariz (ARENA- RN) 

1•·Secretcirlo 

Alexandre Coua (ARENA- MA) 

2• .. secretárlo 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Oiretor: Antonio Carlos de Nogueira 
LocaL A"e•o 11 - Terreo 
Telefones: 223·6244 e 22.5·850.5- Ramais 193 e 2.57 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Candida Hipperf! 
local: Anexo 11- Terreo 
Telefone, 225·8.50.5- Ramais 301 e 313 

COMISSÀO OE ACiRICULTURA- (CA) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Prtnidente; Evelo1io Vieira 
Vice·Prelidente: Leite Chove1 

Titulare\ Suplente~ 

ARENA 
I. Pouo1 Porto I. Jutahy Mogolhóel 
2 Benedito Con111a1 2. Affon1o Camorgo 
3 Pedro Pedrouian 3. Jooo Colmon 
4. Jo1e lin1 

MDB 
I. EYela1io Vieira I. Ag11nor Mario 
2. Leite Chovei 2. Amoral Pei•oto 
3. Jo1e Richa 

Au111ente: Sonia Andrade Pei•oto- Ramal 307 
R11union: Ouartal•fll!iral, a1 10:00 hara1 
local: Solo "Ruy Borbo1o"- Anua 11- Ramais 621111716 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1identeo Mendttl Canele" 
Victt·Pr111id"nte. Agttnor Mnno 

3•·5ecretárlo 

Louri11ol SoptÍIIO (ARENA - SE) 

4•-Secretárlo 

Go1tóo Muller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretários 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canelas {ARENA - MT) 

Pauo1 Pórto (ARENA - SE) 

Titularei Suplente\ 
ARENA 

I. Mende1 Canele I. Raimundo Parente 
2 Jose Lin1 2. Alberto !iil11a 
3. Eunice Michile1 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
Evondro Carre1ra I. Marcai Freire 
Agenor Mario 2. Humberto Lucena 

3. Mouro Bene11idn 

Auinanle: Carlo1 Guilherme Fonseca- Romol676 
Reunioe~: Ter~o1·feiro1, o' I 0:00 horo1 
local: Solo "CioYil Bevilacq1.1o"- Anuo 11 - Romol623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA -[CCJ) 
( 1.5 membro\) 

COMPOSIÇÀO 

Pre\idenfer Henrique de la Rocque 
Jt.Vice·Prt~identeo Alay\io ChoYe\ 
2'·Vice•Prelidlllnteo Hugo Roma\ 

Titularei 

I. Henrique de La Rocque 
2. Hel111dio Nune• 
3. Jou Sarne~ 

'· Alay1i0 Choveu 
l Aderbol Jurenra 
6 Murilo Bodaro 
7. Moocyr Dallo 
B Amoral Furlan 
9 Roim~,~ndo Parente 

I Hugo Roma\ 
2. Leite Cha11e1 
3. lozoro Borboza 

Nel1on Carneiro 
Pa1.1lo Bro11ard 
Francn Montara 

Suplente\ 
ARENA 

I. Lenoir Vorgo1 
2. Jooo Colmon 
3. Almir Pinto .. Mihan Cabral 
l. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

MDB 
I. C1.1nha Limo 
2. Toncrecio Neve\ 

Dirceu CordeiO 

Aui\t111nte: Mario Heleno 6ueno Brandoo- Ramol305 
Rr~uniOII\: Ouortal·leiral, 01 10,00 horm 
Local, Sala "Ciovi1 Bevdacqun" ·- Ane-o 11- Ramal 623 

LIDERANÇA DA AIINA I DA MAIORIA 

Líder 
Jarba1 Pouarinho 

Vlce·Lideres 
Aloy1io Ct11:r"crt 

Jo1elint 
Aderbol Juremo 
Lamento J1.1nior 
Moocyr Oollo 

M1.1rilo Badoro 
Saldanha Deni 

LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lide r 
Po1.1lo Bronard 

Vlce-Lidere1 
Henrique Sontilla 
Humberto Lucena 

MarcO\ Freire 
Mo1.1ro Bene~idel 
Ore1t111 Ouercio 

Pedra Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente: Jeue Freire 
Vice·Pre1idente1 Lazoro Borboto 

Titularn Suplente\ 
ARENA 

I. Jeue Freire I. Jo1e Guiomord 
2. Jo\e Sorney 2. Tor~o D1.1tro 
3. Pouo1 Pó11o 3. Bendito Canelas 
4 Saldanha Cerzi 4. Moocyr Dollo 

l Alfon~o Camargo 
6. Murila Bodoro 
7. Benedito Ferreira 

I. homar Franca 
MDB" 

1. Henriq1.1e Santillo 
2. Lazoro Barbozo 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gilvon R.ocha 
4. Mouro Benevide1 

Aui1tente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 30ó 
ReuniOu: Quinla\·feira\, 01 I OoOO hora\ 
local: Solo "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Romoi1 621 e 'l 16 

COMISSAo' DE ECONOMIA- (CEl 
(11 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Prelidente1 Itamar Franco 
Vicu·Pre1idente. Roberto Saturnino 

Titularei Suplenle1 
ARENA 

I. Arnon de Mello I. Helv1dio Nunll\ 
2. Bernard1no Viana 2. Alberto Sil110 
3 Jo111 Lin1 3 Benedito Ferreiro 
4. Jene Freire 4. Vicente Vuolo 
l. Mihon Cobrai 
6 Benedito Canelai 
7. luiz Cavalcante 

MDB 
Roberto Soturnino I. Jo1e Richo 
Itamar franco 2. Ore1t111 Quere ia 
Morca1 Fflllire 3 Tancredo Nevet 

4. Pedro Simon 



3206 Snla·relra 29 

Anlstente1 Daniel Reis de Soure- Romol67~ 

ReuniOe11 Ouortos•feiras, 01 10130 horas 
Local1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane~o 11- Romais621 e 710 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -iCE C) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre5idenlel João Colmon 
Vice·Presidente1 Jutohy MagolhOes 

Titulares 

1. João Colmon 
2. Torso Outro 
3. Jutohy Magolhã11 
A. Aloy1io Choves 
5. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michile1 

I, Adalberto Seno 
2. EYDia1io Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentes 
ARENA 

I. Jose Lin1 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4, Pedro Pedronion 

MDB 
1, Marcel Freire 
2, Gilvon Rocha 

Aui~tenle1 Sónio Andrade Pei~toto- Ramal 307 
Reunióe11 Ouintcn·l•ira1, a1I0100 hora1 
Local: Sala "Ciovi1 Bevilacquo"- An1110 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE FINANÇAS - (Cf) 
(17 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idente1 Cunha Limo 
Vice·Presidente1 Toncredo Neve1 

Titulo're• 

1. Ralmunao Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lomanlo JUnior 
4. AHon10 Camargo 
!5. VIcente Vuolo 
6. Albertp Silvo 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhlles 

I O. Mendes Canele 

1. Cunha Uma 
2. Toncreda Neve• 
3, Roberto Soturn/no 
4, Amoral Pel~toto 

~. Pedro Simon 
6. Mauro Benevldes 
7, Teat6nlo Vllola 

Suplento1 
ARENA 

I. Saldanha O.rzi 
2. Henrique de Lo Rocquo 
3. JesM Freire 
4. Joit Sarney 
5. Milton Cabral 
6, Jo•• Gulomard 

MDB 
1, Paulo Srouard 
2. Marco1 Freire 
3, Lazoro 6orboro 
4. Jow Richo 

Ani1tente1 Carlos Guilherme Fon~tca - Ramal 676 
Reunióo11 Quinta•·f•iral, às 9130 hora1 
Local! Solo "Clovis Bevilacquo" - AneKO U - Romal623 

COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL -(ClS) 
(9 m1mbro1) 

COMPOSIÇÀO 
Pre1idonto1 H•lvldio Nun11 

Vlca·Pre•id•nlol Lenoir Vorgo1 

Titularei Suplantei 
ARENA 

1. Lonoir Vorga1 1. Jutahy Magalh611 
2. Helvidio Nune1 2. Raimundo Parenta 
J. J•no Fr.lro J. Eunice Michile1 .. Moacyr Oolla '· 8en1dito Cone~lo1 

'· H1nrlqu1 do lo Rocquo 
6. Aloy1io Chov11 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çào 11) 

MDB 
1. Franco Montara 1. Nel1on Carneiro 
2. Humb~rto Lucena 2. Mortal Frtire 
3. Joi1on Barreto 

Ani1t1nle: Daniel R1i1 ~·Sou :to- Romal67~ 
Rouniãe1: Quinlol•feiral, cu 11100 hora1 
locol1 Solo "Clovis Bovilocquo"- Anuo U- Romol623 

COMISSÀO OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mombrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idonlo1 Arnon de Mello 
Vico•Prt1id•nle1 Àlberto Silvo 

Titularei Suplente~ 

ARENA 
1. Luiz Cavalconto 1. Affon1o Comorgo 
2. Mihon Cabral 2, Joào Colmon 
J. Albtrto Silvo 3, Jutahy Mogalhó11 
4, Arnon de M1llo 

MDB 
1. Dirceu Cordo1o 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
J. Henrique Sontillo 

Auistonto1 Ronoldo Pacheco do Oliveira- Ramal 306 
Reunióes1 Ouartos·feiros, Ca 11100 horas 
Locah Ana~to "B''- Solo ao lodo do Gab, do Sr. Senador 
João Bo1co- Ramal ABA 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 
(~ membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idenlo1 Dirceu Cardoso 
Vico·Prt~idontel Adalberto S1no 

Tituloro1 Suplent11 

1. Tor~o Outro 
2. Saldanha Omi 
3. Mende1 Canal• 

1. Oirc•u CordolO 
2. Adalberto Sono 

ARENA 
1. Joào Calmon 
2. Murilo 6adoro 
3. Jote Sorney 

MDB 
I, Hugo Ramo1 

Aui1tenle1 Mario There:to Magolhóe1 Moita - Ramal 134 
AeuniOn Quintos·feiros, 01 12100 horas 
loca h Solo "Clovis Bovilocquo"- Ane~to 11- Romo1623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CREI 
( 15 mombro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11id1nle1 Tar1o Outro 
1•·Vico·Prt~identDI Saldanha Oer:ti 
2•·Vice·Prnidente! Lamento Junior 

Titularei Suplantei 
ARENA 

1. Tor~o Outro 1. Aloy1io Chov01 
2. Bernardino Viana 2. Pedro Pedrouion 
J. &:.oldonho Otr:ti J. H1nriquo de lo Rocque .. lamento Junior 4. Jo11 Guiomord 
5. Mend11 Cano lo '· luit Cavalcante 
6. Aderbal Juromo 6. 
7. AlmirPinl'! 
B. L•nolr Vorgot 
9, Jo1e Sornoy 

Junho de 1979 

MDB 
1. Paulo Brouord 1. Marcos Freire 
2. Nelton Carneiro 2. Mauro Be~novid•s 
J, Itamar Franco 3. Leite Chov11 .. Jose Richo 

'· Amoral Poi~oto 
6. Tancrodo Nev11 

Anistenl11 Condido Hipptrlf - Ramais 301·313 
Reunióe11 Ouartot·f•irol, às 11100 horo1 
Locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane~to 11- Ramois621e716 

COMISSÀO OE SAúDE -(CS) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Prt~~idenlo1 Gilvon Racho 
Vico·Prelidente, Henrique Sonlillo 

TituiOrn 

1. Lomonto Junior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
J, Joso Guiomord 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique Sontillo 
3. Jaiton Borrato 

Suplent11 
ARENA 

1. Saldanha 01r1i 
2. Jorge Kolume 
3. Stlnedito Conolat 

MDB 
1. Jo1o Richo 
2. Adalberto Sono 

Auitlonte, Carlos Guilhe~rmo Fon1eco- Ramal 676 
Re~unia11' Quintol•ftliras, 01 10:30 horat 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Ane~to 11- Ramois621 o 716 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL -iCSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 Jorge Kalume 
Vico•Presidtnte, Mouro Benevid01 

'Tit~o~lore1 

1, Jorge Kolume 
2. Luiz Cavolt:onle 
3. Murilo Bodoro 
A, Stlnedito Ferreira 

1. Mouro Senevides 
2. Agenor Mario 

Hugo Ramos 

Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlon 
3. Jose Guiomord 

MOB 
1, Cunha Limo 
2. Jaison Barreto 

Anittente1 Corlo1 Guilherme Fonseca- Romol676 
Reuni6111 Quortas·feiral, (U 9!30 horas 
locol1 Solo "Ruy Borbo1o"- Anuo 11 - Ramai1621 o 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idonto1 Evandro Carreiro 
Vice·Protidente1 Humbtrto luceno 

Titularei 

1, Raimundo Parente 
2. H1nrique do Lo ffocque 

Bornordlr10 Via no 
4, Alberto Silvo 

Suplentu 
ARENA 

I, Affon1o Comorgo 
2 Pe~dro Pedronian 
J. Adtrbol Juremo 



Junho de 1979 

MDB 
1. Evondro Carreiro 1. Or"t" Ouercia 
2. Humberto Lucena 2. Evelotio Vieira 
3. lozaro Barbozo 

AuilfenleJ Sonio Andrade Pei•.1t0- Romol307 
Reuni6e1: Ouintot•leirol, 019!30 horot 
Local, Solo "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Romoit62le 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNJCAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- {CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICÀO 

Pret1denle1 Benedito Ferreiro 
Vice·Presidente1 Vicente Vuolo 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçio II) 

Titulorn 

I. Benedito Ferreiro 
2. Vitente Vuolo 
3. Pedro Pedrouion 
4. Alfonw Camorgo 

1 Evandro Carreiro 
2. Lozoro Sorbo1o 
3. Oreue1 Ouercio 

Suplentu 

ARENA 

1. Pouot Porto 
2 lomonto Junior 
3. Alberto Silvo 

MDB 

1. leite Chovei 
2. Agenor Mario 

Atsi\tente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
ReuniOet: T erçot·feirot, 01 10100 horo1 
Locol1 Sala "Ruy Borboto"- Anexo 11- Romoitó21e716 

SERVIÇO DE CO:·IISSÕES •ER.':JI~:ENTES 

SeKia·Ceira 29 32117 

6} SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INOUERITO 

Comiu6e1 Tempororio1 

Chefe: Ruth de Souza Co1tro 
Lo<ol, Ane•o 11- Terroo 
Telefono: 125·8505- Ramal 303 
1) Comiuéuu Temparoriot poro Projetas do Congreuo No· 
CJonol 
2) Comiu0111 Temporario1 poro Aprecioçoo de Vetot 
3) Comiu6e1 Etpecioit e de lnquerito, e 
4) Camiu6o Misto do Projeto de lei Orçamentaria (ort. 90 
do Regimerlfo Comum). 

A\mtentes de Comiuon: Horolda Pereira Ferr.ondet- Ro· 
"'01674; Alleu de Oliveira- Romol674; Cleide Mario B. F. 
Cruz- Romol598; Mouro lape1 de So- Romol310; leilo 
lo~i~o1 Ferro Costa- Romal314. 

HOR!.RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PCIColi\NENTES DO SENADO FEDERAL 

IIORA,S TERÇA S A L A S ASSISTENTE liORAS QUINTA S 1\ L 1\ S ASS I STE::TE 

c.T. RUY BIIRnOSA RONALOO C.F, CL6VIS BCVI~~CQUA 
GUILHERME Ro.rnais-621 c 716 Rolrnal - 623 10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS BEVILf.CQUA GUILHERHE c.s.P.c. RUY ll<\RBOSA SON!A 
R.:lmal - 623 n<llllais-62~ c 716 

HORAS QUA~TA SALAS ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILf.CQUA SONIA 
RUY BARBOSA llamal - 623 09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 
Ramais-621 e 716 

c.o.F. nuY BARBOSA RONhLDO 

c.c.J. CLOVIS BEVILf.CQUA MARIA R.lmais-G2l c 716 

Ramal - 623 HELENA 
10:30 c.s. RUY BARBOSA CUILIIER!•IE 10:00 

Rwnais-621 e 716 
C.A. RUY DARBOS/1 SONIA 

Ramais-621 e 716 ll:OO C.L.S. CLOVIS BEVILf.CQUA DANIEL 

10:30 C.E. RUY BARBOSA DANIEL 
Ramal - 623 

namois-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILACQUA fiARIA 
Ramal - 623 THEREZA C.R.E. RUY BARBOSA O.NDIDO 

Romois-621 e 716 
11:00 

C.M.E. ANEXO •a• RONALOG 
Ramal - 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXIV - N'l 081 SARADO, 30 DE JUNHO DE 1979 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição e eu, Lulz 

Viana, Presidente, promulgo a seguinte ' 

RESOLUÇAO N9 32, DE 1979 

Autnriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operações de empréstimo externo no 
valor de USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) para financiar 
o Programa de Investimentos Sócio-Económicos do Estado. 

Art. 1'1 E o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a realizar, com o aval do Governo da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos), ou equivalente em outras moedas. de principal, junto ao financiador a ser indicado, sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Centrai do Brasil, destinado a financiar o Programa de Investimen
tos Sócio-Económicos daqueie Estado. 

Art. 2'1 A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Pode1· Executivo Fed~ral, à 
taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas peio Banco Central do Brasil 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências ·dos órgãoa 
encarregados da execução da politica econõmico..financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual 
n•.> 244, de 19 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 20 de j~o de 1979. 

Al't. 3'1 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 29 de junho de 1979. - Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e eu, Lulz 
Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO Nl' 33, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de USS 150,000,000.00 (cento e clnqüenta milhões de dólares norte-americanos) para financiar 
projetas prioritários n~quele Município, 

Art. 19 E a P1·efeitura da Cidade do Rio de Janeiro autorizada a realizar, com o aval do Governo da União, 
uma operação de emp1·éstimo. externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a !lnanciador a ser indicado, sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar o Programa de Investi
mentos Sócio-Económicos daquele Município. 

Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, 
à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos 
encarregados da execução da política econõmico-!lnanceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Municipal 
n\' 107, de 19 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 20 de junho de 1979. 

Art. 39 Esta Resolução entro. em vigor na do.tn de sua publicação. 

Senado Federal, 29 de junho de 1979. - Luiz Viana, Presidente. 

l'u'~"'i .,~· 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e cu, Lulz 
VIana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N'l :l4, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhÕes de dólares norlc·amcricanos), para financiar pi'Ojctos do 
Complexo Industrial Portuário de SUAI'E. 

Art. 19 E o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantiu do Governo da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), 
ou o equivalente em outra moeda, de principal, com financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da 
Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado ao financiamento de projetas do Complexo Industrial Portuário 
de SUAPE e de outras obras de Infra-estrutura necessárias ao desenvolvimento do Estado de Pernambuco. 

Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executivo 
Federal, a taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos 
encarregados da execução da politica econõmlco-flnancelra do Governo Federal, e ainda, o disposto na Lei Esta
dual n9 7. 384, de 11 de abril de 1979. 

Art. 39 Esta Resolução entra em ·vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 29 de junho de 1979.- Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e eu, Luiz 
Viana, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N9 35, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 30,000,000.00 (trinta mUhões de dólares norte-americanos) destinados a financiar a 
execução de obras em setores prioritários. 

Art. 19 E o Governo do Estado de Santa Catarina autorl:oado a realizar, com o aval do Governo da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares 
norte-americanos), ou seu equivalente em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, 

. sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujo produto será destinado a financiar 
a execução de obras em setores prioritários do Governo Estadual, notadamente Educação, Saúde, Transporte e 
Energia Elétrica. 

Art. 29 A operação de empréstimo reallzar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos õrgãos encarregados 
da execução da política econômico-flnanceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual nv 5. 540, 
publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina do dia 7 de junho de 1979. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .. 

Senado Federal, 29 de junho de 1979.- Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Lulz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, Inciso 30, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO Nl' 36, DE 1979 

Reconhece como serviço de cooperação lnterparlamentar o Grupo Parlame~tar de Língua 
Francesa. 

Art. 19 E reconhecido como serviço de cooperação lnterparlamentar o Grupo Parlamentar de Língua 
Francesa, filiado à Associação Internacional de Parlamentares de Língua Francesa. 

Art. 29 O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu Regimento Interno, aprovado pelos seus membros, 
cujas disposições deverão respeitar legislação Interna em vigor, e utuará sem ónus para o Senado Federal. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Senado Federal, 29 de junho de 1979.- Luiz Viana, Presidente. 
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SUMARIO 
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I. I - ABERTURA 

I . 2 -- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Uequerlmentos 

• ·- N.U !N0/70, de dlspcma de intcrstlclo c prévia dlstrlbul
çao de avulsos para a redução Unal do Projeto dl: nc:mluçfio 
n.n 16/79, que reconhece como serviço de CCIOP('I'nçúo lntcrpnr~ 
lamentar o Grupo Parlnmt•nt.ar de Linp;ua Fmnccsa, n fim de 
que figure na Ordem do Dia da sc.ssiio seguinte. Aprovado. 

• -- N.O 241179, de dl.o;pcnsa de lntcrstlclo c prévia distribui~ 
çao dt• avulsos pn1·a o Projeto de Lei da Senado n." 136179-DF, 
<JI.lC flxn o ch~llvo do Corpo de Bombeiros do Dl!itl·lto FcdC"ral, !' 

da ClUtms providCncln.s. n fim de que figure na Ordem da Dia 
da se.~..1ão seguinte. Aprovado. 

1.2.2- Leitura de projeto 

·-- Pro,ictu de Lei da Senado n.u 205/79, de nu torta do Sr. 
Sen:tdor Franco Montara, qu~ permite a prisão clvll elo devedor, 
quando, por dolo, n:lo cumprir a dcci.'ião judicial. 

I. 2. :l - Comunicação 

-- do Sr. SenadO!' NcL<;on Cnrnclro, que EC nuscntar:l do 
Pais. 

I . 3 -- ORDEM DO DIA 

-- Pnrecc1· dn. Comissão de Relo.ções Ext.criorcs sobrf' a 
Mcn.<;a!.\clll n.n 103170 1n.n 186179. na orl~em 1. pela qual o Sr
nlKH' Pr.:> . ..,lctent~~ da R~públlca. submete â dPllberaçii.o do Sena
do :1. f'."co!Ju tio Sr. Alberto Vasconccllos da Co.~ta to Sllva. MI· 
nl.stro u,. s~·~-:undn Clnssc. dn Carreira de Dlplomn.tn. para exer~ 
cc: n rnnr;üo de Embaixador do Bra.'iil junto à R::públlca da NJ~ 
~érla. 1\preda,:fw em sessão secreta. 

1.~ DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXJMA 

SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 AT:\ Dt\ 113.3 SESS:\0, EM 29 DE JUNIIO DF. 1979 

2. I ABERTURA 

2.2 -· EXPEDIENTE 

2.2.1 -- :\Jensa,;em do Senhor Presidente da República 

Submetendo à dcltberaçcio da Se11ado o .~CfJltintc 
projcla de lei: 

-- Projeto de Lr>i do S~nado n.n 206179-DF, que dispõe so~ 
bre a lmpla;1ta~ào elo Grnpo-ntrcc;ão c AsslstCncln Intt>rm~dl:\
:ia.~. do P!:mo d~ Cln:~lficação d~ Cargos do Serviço Civil do 
Dlstrltn F.:·deral, e 1.1:'1 outras J>I'OV!dências. 

2.2.2 - Oficins do Sr. 1.0 -Secrehirio da C:imara dos Depu
tados 

Eucamiuhaudo à revi.wio do Scuado auló!Jrtrjos tlD.'i 
BCfJIIiltlcs projetas: 

Pro,lpto de L:! I d.:t Cãmlrn. n.0 47/70 10.11 2. 714/76, nn C:t.'i:l. 
de orlgrm1, qn~ dispõe sob1'r n pn.dronlzn.çüa c o uso dt• cmbn
Jngcns rl:·'itlnada'i ao acondlc!onam~nto d:! carga!i na c:trroç.u!a 
de veículo ~wtomot01·, c dá outras provldimcia.s. 

-- PrajC'to clt> L"i dn Câma.r:t n.0 48170 cn.n 5.805/78, na 
Cnsa ele oriA~ml, de Iniciativa do Senhor Prcslclcntc dn Repú· 
bllca, que nutOl'lza n permuta dos Imóveis que m~nclona. sltun.
do!i no Município d!' Porto Alep,1'e, E'itndo do Rio Grande do Sul. 

-- Pro.!Pto de Lei cln Cãmnra n.0 49/79 m.u 2/79, na Ca.s:1 de 
OI'IJH'm 1, c!:· lnlclltlvn do Senhor Presldcnh• d:t República, que 
nutorlzn n pt>rmuta dos lmóv:.:ls que menciona, situados nn 
Cldnd~ de Silo Paurn, Estado de Süo Paulo. 

-- Pro,ll'to d~ Lt-i dn Cflmara n.0 50179 t n.u 025/79, nn. Cn.sn 
de orl~-:t~llll, CJlll! rctlflca. sem ónU.'i, a Lei n.n 6.507, dt> 1.0 de 
dezC'mbro c\t' 1078, que l'!itim.l n Rccc!t.'l. L' fixa n D~.'i]1f'.SD. da 
Unl:\o pnra o t•xercicio tlnnncctro de 1070. 

2.2.3 - Cnmunlcução da 1•residCncia. 

-· Prazo pl\I'D. oferecimento de cmcndns no Projeto de Lei do 
Senado 11.11 206/70-DF, \Ido no Expt!dlcntc. 

2.2.4 - ori(~lo do l'resitlt!nte du Confedemdio Nolcionnl dn 
lndústrhl 

~ N.11 121-0065/70, (•ncnminhando lnformnçõt•s .'iO\Icltnnu~ 
JlL•la Comls.~iiD dt• Con.slltulçllo (' ,Julith;a sobn o Proj<"tu clt! Lei 
tio St•nuclo n.U 0·1/77, que altera a rcdnçüo dos u.rtlgo.'i 1!11, 11311 c 
1140 da. Con.~ulldaçüo dali LP I.~ do Trabalho. 

2.2.5 - Comunlt:al•ào 

- Do Sr. Senador Jn.rbn.-> Pns . .;nrlnho, que se nu.~cntará do 
P:ti.<;. 

2.2.6- Oiscur.ms du F.xpediente 

SENADOR LOlJRIVAL BAPTISTA-- Inau~uraçÕe.'i de agên
cia.;; do Banco do Bra.!ill (•m Munlciplos do Estado cl~ Scndp~. 

SENADOR GASTAO llfULLEU - Cungrntulando-sc com o 
lll'. Mlnt.'iti'O elos Trnn.~portc.~. pl'ia nção pt•oficua cm prol do 
dt·.'i~nvolv\mcnto elo E.~tndo do Mo.to Grosso. Crl.1cüo dt• novos 
partidos políticos. Au . .;piclosJdadc da Mcn.'iagt·m do Srnhor Prc
:;ldPntc da R~·públic.l, t·ncamlnhando ao Cong1·~·so;o Nacional, 
projeto dr. 11'1 cll.-ipomlo sobre a conc:ossão ela an!.stla. 

SENADO!' JARBAS PASSARINHO- Consldt•ruçõc:-> sobre n 
situaçúo do Pais no campo polítlco-sóclo-~c:.mâm\co. Ut·t~·ndO·IiC 
na problemiltlca. cncrp,étlca c os esforço . .; dc.lpr~·ndidos pelo 
Governo FC'dC'rnl pma a nuto-sutlciéncin cm combu:i'li\'1~1. 

SE.VADOR Bl.'RNARDINO VIANA- Lançamento. J1C'lo Mi· 
nlstro Karlos Rlschbbtel', t'nl rt'unlão da. SUDENE I't'allzntin. 
hoje, do Prog:rnma dt• A-i . .;l.~tionc!n Crcdltícln. it Mlcro:ompn•<.a, 

SENADOR DINARTE MARIZ - Homcnap;rm pústmna ao 
Gencral-de·Exérclto Jo.~é M:trla de Andrada Serpa. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO -- Reposiçiw. c·m Jnp,nr de 
dcstnquc no plenário, do busto de Rui Bnrbo:;n.. 

2-2.7 - Requerimentos 

- N ,uh 242 c 2-i3/7D, dt· clc.mrqulva.mento de projetas de lei 
do Senado que e.spL·cl!lcam. 

2.2.8 - Comunicat,>õcs 

- DC' Sr.'i. Senador;.!s qu" se ausentarão do Pa.ís. 

2.3 -- ORDEM DO DIA 

--· R~qtwrlmcnto n.u 1!19/79, de autoria do Sr. Senador Lou
rlvn.l Baptista, sollc!t.1ndo a. transcrição, nos An.1is do Senado 
Frdct·at. do discurso proft>rido p~lo Brigad!!lro Eduardo Gom~s. 
pelo transcurso do 48.0 aniversário do Correio Aéreo Nacional 
-- CAN. Aprovado. 

-- Requerimento n.u 202/79, de autoria. do Sr. SL'n:t,lor Lou-
rival Baptista, solicitando n tra.n.scrlç5.o. nos :\nals elo Sen:tdo 
Fecll•ral, da saudação do Senhor Pre.:sidcntc da R~pub!lc:t na so
l~nldad~ de po~se do Genrra.l Samuel Alvc.'> Corre.:~. com:J Minis
tro Chefe do E.stado-Mo.lor das Forc;-:ts Armadas c do n.p,mdecl· 
menta do Gcnet•al cmpo.'isado. 1\pro\'ado. 

- R~querlm~·nto n.u 209179, de nutoria do Sr. Senador Dir
ceu Ca1·do:::o, ,.;ollcitando o dcsa:·qulvnmento elo Projeto de Lei 
do Senado n,0 1/78, do Sr. Senador Otto Lchmann. CJUe revoga 
dispositivo da Lei n.o 6.515, de 1077, c altrrn di5J1ositlvo'i do 
Códlp,o Civil e do Código P~·nnl. :\pro\·ado, apo.i U.!liU' da. palJvra 
o Sr. Dirc~u C:trcta~o. 

- Redaçf\0 flnal do Projl·to d1· Resoluçito n.u lG/79, que 
reconhece com:1 s"rv!c:o de cooperação intct·p~u·lamentar à ~ru~ 
po parlanwntar ele Jinp,un. francesa. l\pro,·ada. A promul~-:ação. 

-- Projeto cl:• L:: I da Cfunal'n n.U 57/78 1nn. 1. 75017!i, n:t 
Cn.sa df' m·i~~m 1. que di'ipõ~· sobre n duraçúo d:! mandato.; do.s 
representantes clnssi:;tas no Conselho Curador ·do Fundo de 
Garnntl:l do Trmpo de Scrvtco. Aprovado. A snnção. 

--Projeto clt! L~·i do Srnado n.u 136170·DF, que fixa o ~·l·cuvo 
do Corpo cb Bombdros do DLitr1to F::dcl·al, c dá outra.s provi· 
dênclo.'i . .A)Iro\'adu. A Comlssü.o d1• Rl•dnção. 

- Proh•to dl' Lei do Srnndo n.0 46/74. d<• autoria do Sr. Se
nador Jose Ll:ldoso. que dó nova rednçüo ã letrn b do Item U 
do nrt. 5.'' da L~l n.u 5.890, ele 8 dt! JUnho de 1973. Aprovado, cm 
scsundo turno. A Coml.ss:io de Redução. 

- Projeto dl• L~l do Senado n.0 142/78; da Camt.;.~ii.cJ Direlo~ 
rn, que alt::ra n cstl'utura de Categorias Funcion:ti .. ; do Quadro 
Permanente do Scnadu Fcdm'ni. Ueclluado prejudicado. Ao nr
qulvo. 

2.~ - MATI!:RIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA 

Reclação rtn:1l dt1 Projet\1 eh~ Lei do Scnndo n.11 136170·DF, 
constante do ltt•m 6 da Ordem do 01.1 d.1 prcs~ntc srs~üo. Apro
vada, no.'i termos do Requcrhm~nto n.U 2-14/79. -- A !iancão. 

2. 5 - DISCURSOS APOS A OllDEM DO DIA 

SENADOR LAZJIRO HARBOZA - Concc:-;slHI da nnistlu. 

SENADOR JORGE KJILUME - Pro]t-to de lei Qlll' t'nrnml-
nhnl'll ÍL Mesn, nulorlomndo o MlnistCrlo da Ectucaçiw c Cultura, 
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através do Conselho Federal de Educação, a incluir nos curri· 
culos dos estabelecimentos de ensino de 1.0 e 2.o graus e supc· 
rlor, estudo sobre os vidas do Coronel José Plàcido de Castro c 
do Mo.rechol-do-Ar-Eduo.rdo Gomes. 

SENADOR JOSt: RICHA - Aduzlndo novas considerações 
relativas à nota proml.ssória rural, tendo em vista projeto de 
lei, em tramitação na Cllmara, dispondo sobre a matéria. Ca
feicultura naclonol. 

SENADOR PAULO BROSSARD - Problema da comerclall
zação da cebola de São José do Norte - RS. 

SENADOR ALBERTO SILVA - Medidas, que no entender 
de s. Ex.•, trarão substancial economia de petróleo oo Pois, se 
adotodas pelo Sr. Ministro dos Minas e Energia. 

SENADOR BERNARDINO VIANA - Congratulando-se com 
o Dr. Carlos Neves Golluf por sua atuação à !rente do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - mDF. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Transcurso de mais um 
aniversário de Cachoeiro do ltopemlrtm - ES. 

2.6 - DESIONAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

== ··==· 

3 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ,\NTE· 
RI ORES. 

- Do Sr. Senador Marcos Freire, pronunciado na sessão de 
29-6-79. 

_ Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, pronunciado na sessão 
de 20-6-79. 

4 - ATO DECLARATóRIO DA CO~IISSAO DIRt;. 
TORA 
N.0 1, de 1979 

5 - ATOS DA COMISSAO DIRETORA 
N.oo 34 a 39, de 1979 

6 - ATOS DO PRESIDENTE 
Noo I6 e 19, de 1979 

7 - ATA DE SESSAO PLENARIA DO GRUPO BRASI-
LEIRO DA UNIAO IN.TERPARLAMENTAR. 

8 - ATAS DE COMISSõES 
9 - COMISSAO DIRETORA 
10 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
11 - COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES. 

ATA DA 112.• SESSAO, EM 29 DE JUNHO DE 1979 
1.8 Sessão Legislativa Ordinária, da 9." Legislatura 

(EXTRAORDINARIA) 

PRESIDf:NCIA DO SR. NILO COELHO 

AS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kolume - José Gulomard - Eunice 
Mlchlles - Raimundo Parente - Aloyslo Chaves - Jarbas Pas
sarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvldlo Nunes -
Almlr Pinto - José Llns - Agenor Maria - Dlnarte Mariz -
Jessé Freire - Cunha Lima - Milton Cabral - Aderbal Jurema 
- Marcos Freire - Nilo Coelho - Arnon de Mello - Lulz Ca
valcante - Teotónio VIlela - Gllvan Rocha - Lourlval Baptista 
- Passos Porto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Lulz 
VIana- Dirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla - Ama
ral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnlno - Itamar 
Franco - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Benedito Ferreira 
- Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão Müller - VI
cente Vuolo - Mendes Canale - Pedro Pedrosslan - Saldanha 
Derzl - Affonso Camargo - José Rlcha - Leite Chaves - Eve
láslo VIeira. - Lenolr Vnrgas - Paulo Brossnrd - Tarso Dutrn. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que vão ser lidos pelo Sr. I. o-se
cretário. 

São litlos e aprovados os segujntes 

REQUERIMENTO N.0 240, DE 1979 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de lntersticlo e prévia distribuição de avulsos para a Re
dação Final do Projeto de Resolução n.0 16. de 1979, que reco
nhece como serviço de coôperação lnterpo.rlnmentar o Grupo Par .. 
lamentar de Llngua Francesa, a IIm de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1079.- Almlr Pinto. 

REQVERUIENTO N,0 241, DE 1979 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de Interstício e prévia distribuição de avulsos para o Pro
jeto de Lei do Senado n.0 136, de 1979-DF, que lixa o e!etlvo do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dà outras providências, 
n IIm de que !lgure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1979. - Almlr Pinte. 

o SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Aprovados os requeri
mentos, ns matérla.s 11 que se reterem tlgurnrão na Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lcl que vai ser Ilda pelo Sr. l.0MSc
cretáz·lo . 

t: lido o segulute 
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 205, DE I979 

Permite a prisão civil do devedor, quando, por dolo, 
não cumprir a decisão judicial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 643 do Código de Processo Civil !Lei n.0 5.869, 

de 11-1-19731 é acrescido do seguinte parágrafo, passando a 1 1.0 
o atual parágrafo único: 

"Art. 643 ................................................ . 

I l.o ................................................... . 

~ 2.0 Se houver dolo na recusa do devedor, o juiz poderá 
decretar a. sua prisão." 

Art. 2.o Essa Lei entrará em vigor na data de sua. pubUcação, 
revogadas os disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto resultou de sugestão feita pelo Dr. Manoel Nas
cimento Sobrinho, de São João da Boa VIsto, no Estado de São 
Paulo. 

Em carta de 30 de dezembro p. !Indo, sugeria ele a elaboração 
de projeto visando acrescentar parágrafo ao art. 330 do Código 
Penal, que dc!lne o !licito de desobediência à ordem legal de fun
clonàrlo público, a IIm de que se configurasse tal delito quando, 
nn.s obrlgaçêes de fnzer ou não fazer, o devedor se recusasse a 
cumprir sentença com trânsito em julgado que houvesse dirimido 
a. controvérsia. 

Os estudos feitos sobre a sugestão levaram b. conclusão de que 
n- recusa no cumprimento de decreto judicial com trânsito em 
julgado j~ conllgurn o !licito penal, sendo, por Isso, Inócua a apre
sen tnçfi.o de projeto nesse sentido, 

Todavia, n. sugestão merecia ser aproveitada, a rim de forçar 
o cumprimento das decisões judiciais, uma vez que n Instauração 
de processo criminal nem sempre atlnglrla o objetlvo visado. 

Cuida, por Isso, o projeto de Instituir a prisão civil do c!J>vedor 
que, condenado cm processo regular a se abster de ato, o pratica 
dolosnmcntc. cm franco desafio à decisão judicial. 

A proposição não encontra obstáculo de ordem constitucional 
porque, segundo o disposto no A 17 do nrt. 153 da Lei Malar. o que 
ela veda é n prlsüo civil por divida, multa ou custas, ressalvados os 
casos do depositário lntll•l c do responsável pelo lnndlmplemcnto 
de obrigação alimentar. 

.. tt,_k~-<7:~-- ':~~- ~ J:f.'---·l."f'~(~~ , ·~( r·· · y,_ ·-::.:1 "'m~l}·:-:· ~~~m'~l1!!!ftfi1X\~'f!,_.Ph.~-;r,f,\•_,PU:AY.i·\~},v7f !'1\1 ~'ft\ff'!\' , .. ..· ." ..• ,,J. · · .. f:.·.".;l~ .. ·.::.'·'<':~~-''.N.I .. ,.'.·,.· ... -·1 .. ·.'!.' •• '* ... ·.· i.:f.·'·.'.':!,.l1'.1r., .J .!·,·, .. -.~ .... ',R ... •.".·.'.".' . .J .. AE'.'.'.·· .... ·k, ... ! ... ! ''/.<· --, .. - 1 .... ~1(!,.·/. • .,J1 :",~.-i.-. tl·~'.fJ~ 1 · \l:J!_·::·._i;!~h.,i:.~'~·~~·,',~'···'i• .. -.::.··17,.\U'f"'··l, ·." -~-~l;:\t 1 fi'•:.; ·· · .• 
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Pontt•s de Miranda, no t~studn1· o n.s~unto, h. luz do Direito 
Con~lltucional, utlnna: 

"3, A prlsÜQ civil por lnadlmplcmcnto de obrigarôt•s 
q~e nào sejam pccunlilrias é sempre po~.slvel na \egis!nr,úo. 
Nao n veda o texto constttuclonnl." !Comcntlirtos ao ~ 17 
do nrt. 153. J 

Tnmbêm Carvalho Santos pcr!llha a mesma oplnlilO ao co
mentar o art. 882 do Código Civil. Após rcconhccrl', quanto it!' 
obrlgaçõcs de razer, "que a doutrina e com ela n lt.•i. não admitem 
a vlolimcla nem n canção contra o devedor, pa1·a obrlg:ó.-lo a cum
prir o que se obrl~~li'D.''. entende, entretanto, o contràrlo. quanto 
its obrigações de não razer: 

"E se este se opõC' com a torça, obstando a diligência? 
Também é certo que a lei tolera até a prlsúa, por desres
peito ao mandado judicial." 1 "!':omentárlos ao Código CI
vil", vai. XI. nrt. 882.1 

Ait•m Jlsso. a nossa legislação ji prevê várias hipóteses de 
prisão civil, decretada pelo juiz: n do depositário Infiel 1 CPC. nrt. 
9041; a do que recusa devolver titulo de crédito lart. 885/61: a do 
responsávellnadlmplcntc de prestação allmcnticln tnrt. 733, ~ 1.0. 
c Lei n.0 5.4:78/68, art. Hll; a do que resiste a ordem judlclal 
de penhora 1:1rt. 6221, Em todns estas hipóteses, o julz da causa 
pode decretar a prisão, Independentemente de processo crlmlnal. 

Mnls ainda: a nossa lcg:islnção consagra a prisão administra
tlvn, conforme se vC dos arts. 319 c 320 da Código de Processo 
Pennl. 

O próprio Estatuto dos Funcionários FúbUcos Civis da União 
admite a prisão admlnlstrntlva atê por noventa dias, imposta pelo 
Ministro d<' Estado, Dirctor Gerai da Fazenda Nacional ou, nos 
Estados, pelos dlrctorcs de repartições federais. Nestes casos, exi
ge-se que a ordem seja determinada por escrito c fundamentnda
mentC', nos casos de alcance ou omissão cm efctuar as entradas 
nos devidos prazos. 

Portanto, o projt•to que ora e submetido à apreciação do Poder 
Leglslntlvo cncontrn respaldo cm v:irins disposições legais seme
lhantes, sendo de se salientar que ele autoriza a prisão civil quando 
o condenado a se abste1· da pr<itlca de determinado ato arrontn 
o decreta judicial, o que jil. conngura o delito de desobediência. 

Entendemos que, se convertida cm lei, esta proposição Irá tra
zer \'ailosn colaboração à boa execução das declsC:cs j udiclals que 
julgarem as obrigações de não ft!zer, o que certamente contrl
bulró. para pa·cstlgiar a justic;oa c desencorajar resistências dolosas 
no cumprimento dos julgadas. 

Esperamos, por Isso, mereça ela a atenção dos nossoS pares. 
todos Interessados no aprimoramento da nossa legislação. 

Sala das Sessões, 28 de julho de 1979. - Franco 1\Jnntoro. 

LEG/SLAÇAO CITADA 

LEI N." 5,860, DE 11 DE JANEIRO DE 1073 

Código dt" Processo Civil. 

. " .. ' . ' . ' ... " " ' .. ' ... ' .......... " ' " . " ' .. ' ..... ' .. " .... ' .. 
Art. 643. Havendo I'Ccusa ou mora do devedor, o credor re

qucrcril no juiz que mande desfazer o ato à sun custa, respon
dendo o devedor por perdas c danos, 

Parágrafo único. Não sC'ndo passivei desfazer-se o nta, a obri
gação resolve-se cm perdas c danos. 
........ " ... " "' ....... ' ......... ' ...... ' .................... " 

A Cami.sM'i.o de Constituição e Ju:>tir;a. 

O SR.I'RESJDt:NTE I Nilo Coelho i- O projeto lido se1·n publl
cndo c despachado b. comissúo competente. 

Sobre a ml'sa, comunicação que vnl ser lldn pelo Sr. 1.0 -Sccre
Lô.rlo. 

t. lida a seguinte 

Brnsllln, 28 de junho de 1070. 

Exmo. Sr. 
Senador Lulz Vinnn 
DO. Presidente do Senado Fede1·n1 

Comunico n Vossa Excclêncln, na forma rcg:imcntnl, que me 
nusentnrcl da Pnls no decorrei· do mês de julho próxima sem ónus 
para os corres públicos. 

Aproveito o (!llscjo para l't•navur n Vossn Excelência os pro
testos eh• estima t' conslclt•rar,li.o. 

Atl•nclo:-;nmtmlt.'. ·- N•~h.un ClU'nclro. 

O Slt. J•J:ESIDJ~X'fE •Nilo Coelho!- A Presldéncla. rlcn ciente. 
Pa:;:;a-sc a 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único. do Parecer dn Comlsslio 
ele Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 103, de 107!> 
•n." iB0/79, na orlgcmJ, de 26 de junho do corrente ill'.O, 
pela qunl o Senhor P1·esldcnte dn República submete à 
dcllbernçâo do Senado a escolha do Sr. Alberto Vru;concclos 
da Costa c Sllvn, Ministro de Segunda Classe, dn Cnrrelrn. 
de Diplomata, para exercer a função de embaixador do 
Brasil junto a República tJn Nigéria. 

A matéria constante da pauta. da Ordem do Dln da presente 
sessão, nos tel'mos da nlinen "h" do art. 402 do Regimento Intcl110, 
deverá ser nprecin.dn cm sessão secreta. 

Solicito nos Srs. runcionários as providi:!ncins necessárias a. fim 
de que scjn re.spcitndo a dispositivo regimental. 

fA scsscio torna-se secreta eis 10 horas e 15 minutos 
e volta a ser pública às 10 horas e 25 mtnulos.J 

O SR. I'RF.SIDENTE !Nilo Coelho) - Nada mais havendo n 
tratar, vou encerrar n sessão, designando para a sessão ordinária 
de hoje a sc~tuinte 

ORDE!II DO DIA 

-1-

Votação. em turno único, do RC'quel'imento n.o 199, de 1079, 
do Senador Laurlval Baptista, solicitando n transcrição, nos A.11o.b 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Brigadeiro Eduardo 
Gomes, pelo transcurso do 48.0 anlverslirio do Correio Aér~o N'n.
clonal - CAN. 

-2-

Votação, em turno único, c!o Requerimento n.o 202, de 1079, do 
Senador Loul'lval Baptista, solicitando a transcrição, nos Ano.l:i do 
Senado Fedel·al. da saudação do Senhor Presidente da RCl)Úbllen 
na solenidade de posse c!o General Samuel Alves Corrca como ],.Jl. 
nlstro-Chcfe do Estada-Maior das Forças Armadas c do agradeci
mento do Gene1·n1 empossado. 

-3-

Votnc;-ão, cm turno único, do Requerimento n,0 209, de 1979, 
do Senador Dirceu Cardoso, solicitando o dcsarquivamento do Pl'O
jeto de Lei do Senado n.o 1, de 1978, de autoria do Senador Otto 
Lehmann, que re\oga dispositivo d~· Lei n.o 6.515, de 1077; c altera 
dlsposlllvos do Códlgo Clvll e do Códlgo Penal. 

-4-

Discussão, cm turno único, da rednção finO.t (aferecldn pela 
Comissão de RC'dação cm seu Parecer n.0 378, de 1079) do Projeto 
de Resolução n.o 16. de 1970, que reconhece como serviço de coope
ração lnterparlamcntnr o Grupo Pnrln.mcnta.r de Lingun Francesa. 

-5-

Discussão. em turno único, do Frojcto de Lei do. Câmara n.o 57, 
de 1078 1n.0 1.750/76, na Casn de orlgeml, que dlspõe sobre a 
duração de mandatos dos representantes clnsslstas do Conselho 
Curador do Fundo de Garantia do Tempo ,de Serviço, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n.0 275, de 1070, dn Comissão: 

- de Legislação Social. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 

136, de 1070-DF. que llxn o e!etlvo do Corpo de Bombelros do 
Distrito Federal c dli outras provldCnctns. tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n." 275, de 107D, da Comissão: 

- de Constituição c Justlc:a, pela constitucionalidade e jurl· 
dlcldndo: 

- do Distrito Federal, fnvoró.\'cl; c 

- de Finan~·ns, favorável. 

-7-

Discussão, cm scJ.,:undo turno, do Projeto de Lei do Scnndo 
n.u ·tO, de 1!174, do Sl'IHldar Jost! Llndoso, que Liá nova rednção li. 
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letra "b" do item II do artigo 5.0 da Lei n.n 5.890, de 8 de junho 
de 1973, tendo 

PARECERES , sob n,oa 330 e 331, de 1979, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituctonaUdndc c jurl
dlcidade e, no mérito tavorâvcl; e 

- de Lerlslação Social, favorável. 

-K-
MATERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n,o 142, de J978, dn Comissão Dlre
tora, que altera n estrutura de caLegorlns Funcionais do Quadro 
Permanente do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE 1 Nllo Coelho 1 - Está encerrada a sessão. 
rLevanta-sc a sessão às 10 horas e 35 n&i1Uttos.J 

ATA DA 113.8 SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 1979 

1.0 Sessão Legislativa Ordinária, da 9.11 Legislatura 

PRESIDI1:NCIA DOS SRS. DINARTE MARIZ, LOURIVAL 
BAPTISTA, GASTÃO M'OLLER E JORGE KALUME 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Gulomard - Rai

mundo Parente - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Hen
rique de La Rocque - Alberto Sllva - Bernardino Viana - Hel
vldlo Nunes - Almlr Pinto - José Llns - Agenor Maria - Dl
na.rtc Mariz - Cunha. Lima. - Aderbal Jurema - Marcos Freire 
- Nilo Coelho - Arnon de Mello - Teotónio Vilela - Lourlval 
Baptista - Passos Porto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior 
- Dirceu Cardoso - Itamar Franco - Tancredo Neves - Be
nedito Ferreira - Lázaro Barboza - Gastão Müller - Vicente 
Vuolo - Mendes Cana.le - Saldanha Derzi - Paulo Brossard -
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE {Dinarle Mariz) - A llsta de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1.0-Sccretárlo procederá à leitura do Expcdle"le. 
1: ltdo o segutnte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República su.bmetendo à deliberação 
do Senado projeto de let: 

MENSAGEM N.• 106, DE 1979 

(n,0 195179, na. orirem) 

Excelentlsslmos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 51, combinado com o artigo 42, Item V, 

da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada dellbera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto 
de lei que "dispõe sobre a Implantação do Grupo-Dlreção e As
sistência Intermediárias, do Plano de Classl!lcação de Cargos do 
Serviço Clvll do Distrito Federal, e dli outras providências". 

Brasilla, 28 de junho de 1979. - João B. de Flruelrodo. 
E.M. n.• 07 /79·GAG Brasilla, 16 de maio de 1979 

Exeelentlsslmo Senhor Presidente da Repúbllca: 
De conformidade com o que dispõe o Decreto-lei n.• 1.646, de 

18 de dezembro de 1978, o Grupo-Dlreção e Assistência Interme
diárias, do Plano de Classl!leação de Cargos do Serviço Clvll do 
Distrito Federal e de suas Autarquias, deverá ser Implantado até 
31 de dezembro próximo. 

Ocorre, entretanto, que essa implantação não poderá ser feita, 
pois o Grupo-Dlreção e Assisténela Intermediárias, cujas !unções 
devem ser exercidas por ocupantes de cargos de Categorias Fun
cionais que com as mesmas se rela.clonam, só deve ser tmplnnta.
do, pela sua própria natureza, após a conclusão dos trabalhos de 
Implantação de todas as Categorias Funcionais dos demais Gru
pos que Integram o Plano de Classl!lcação de Cargos. 

lt de se ressalto.r, que, devido a diflculdo.des de natureza. or
ça.mentárla, o Distrito Federo.l vem sendo obrigado a. reta.rdar os 
trabalhos de execução do seu Plano de Classlrlcação de Cargos 
e nté o. presente dntli não póde concluir a. primeiro. etapa dessa 
execução, estando, ainda., por serem implantadas algumas Cate
gorlns Funcionais que Integram os Grupos-Outras Atlvldades de 
Nlvel Superior e Outras AUvldades de Nlvel Médio. Por outro lado, 
o. lmplnntnçfio dns cllentelo.s secundário., geral c concorrente, que 
constituem o. segunda. etnpn da. execução, só poderá ser ultimado. 
no decorrer deste nno. 

Verlrlca-se, õ. vista do exposto, que a Implantação, no mo
mento, do Orupo-Dlreçüo e Assistência. Intcrmcdlárlns, cuja.s ntl
vldndes vêm sendo a.tcndldns at.é o presente pelo sistema de !un
ções cm comissão, que cm tudo so equiparam nos cargos cm co-

missão dos Sistemas Instituídos pela Lei n.• 3.780, de 12 de jul!to 
de 1960, e Decreto-lei n.• 274, de 28 de fevereiro de 1967, é toto.I
mente Inviável, pois lmpllcaró. no afastamento quase gcnerallz~ 
do dos funcionários que ora exercem essas funções em con1issão, 
deixando ncéralos Inúmeros órgãos, no mesmo tempo que Irá pro
vocar um desemprego Imediato de 225 servidores, alguns com mo.ls 
de 15 anos de serviços prestados ao ODF, que não sUo titulares de 
cnrgos efetivos e para os quais a Administração não dispõe ninda. 
de substitutos devidamente preparados e já Incluídos no Plano. 

Depois de estudar detidamente o assunto, o Governo da Dis
trito Federal chegou à conclusão de que o problema poderá ser 
resolvido satls!atorlamente, com a adoção das seguintes medidas: 

a) a implantação do Grupo-Direção c Assistência. lntcrme
dllirlas - DAI, seria Iniciada a partir de 1.0 de julho de 1979, 
nos limites da lotação nprovnda, mediante tram.Cormação dns 
correspondentes funções cm comissão que se cncontra.rcnt vagas 
ou que forem vagando a partir dessa data; 

b) adotada a medida a que se refere a. alinca anterior, não 
mais se fariam novas designações para o exercício de funções em 
comissão, nem mais se criariam !unções deste tipo. No caso de 
expansão das atuais estruturas organizacionais, n.s funções para. 
atendimento das atlvtdadcs de dlrcção c assistência intermediá
rins Jil. seriam criadas no Grupo - DAI; c 

c) aceita a sistemática aqui proposta, seria revogado o De
creto-lei n.• 1.646, de 1978, e expedidos, até 30 de junho próximo, 
os decretos de estruturação do Grupo - DAI c de reformulnçãG 
dn lotação das funções de dlreção e assistência lntermediárlns, 
com a indicação das correspondências entre essa.s funções c as 
atuals funções em comissão. 

Cabe-me ressaltar que a adoção das provldénclns ora. propos
tas não envolve qualquer aumento de despesa., pois a. lmplnnta
ção das !unções do Orupo-Otreção e Asslsténcin. Intcrmedió.rias 
será totalmente financla.da pelos recursos ora alocados às fun
ções em comissão que rorem sendo substituidas por funções da
quele Grupo. 

Consubstanciando as providência.s acima Indicadas, o Gover
no do Distrito Federal elaborou o anexo anteprojeto de lei, que 
tenho a honra. de submeter à nprecla.çã.o de Vossa. Excelência,. 
para envio no Senado Federal, nos termos do a.rtlgo 17, I 1.0 , do. 
Constituição. 

Apresento a Vossa Excelência a.s expressões do meu mais alto 
apreço e profundo respeito. - Almé Alclbiados Sllvelra Lamalson. 
Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 206, DE 1979·01' 

Dispõe sobre a. implantação do Grupo-Dircc;:io e A.s
slstêncla Intermediárias, do Plano de Clusslflca.çíio de 
Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, e dli. outras 
providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1." A Implantação do Grupo-Dlreçiio e Asslstênclo. In
termedló.rlas, do Plano de Classl!lcação de Cargos do Serviço Cl
vll do Distrito Federnl teró. Inicio a partir de 1.0 de outubro de 
1970, observado o disposto nesta. Lei. 

Art. 2.0 A criação das funçõc::~ Integrantes do grutJO a que 
se refere o nrt. 1,0 acorrcral, nos Umltcs da lotnçüo aprovada, me
diante trnns!ormnção das correspondentes funções cm rnmlssão 
que se encontrarem vagas cm 1.0 de outubro de 107!1 ou h medida. 
que !orem vagando as que estiverem ocupadas. 

Art. 3.0 A cstruturnçüo da Grupo-Dircçüo c AS:iistCncla In
tcrmcdili.rias, a que alude esta. Lei c n flxaçiio da rt!spccllvn lo~ 
tuçüo cfctlvar-se-ão até 30 de sctcinbro de 1070. 
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Arl. 4.0 As funções cm comissão que não apresentarem cor
respondência com as do grupo de que trato. esta Lei serão uuto
maLicnmentc suprimidas n medida que vagarem. 

Plli'Ó.l{nlfo único. A partir da data da publicação desta Lei 
ficam prolbidn.s designações para ns funções cm comissão referi
das llt'stc artigo, bem nsslm a criação de funções de natureza 
~cmclhantc na nrca do Serviço Civil do Distrito Federal. 

Arl. 5, 0 A despesa com n. apllcação desta Lei correrá. à con
ta c nos limites dos recursos orçamentàrlos próprios do Dlstrltt.J 
Federal. 

Art. 6.0 Esta Lei entra em vigor na da.ta de sua publlcnção, 
revogados o Decreto-lei n.0 1.646, de 18 de dezembro de 1978, c 
demais disposições em contrârlo. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.' 1.646. DE 18 DE DEZEMBRO DE 1978 
Estende até 31 de dezembro de 1979 o prazo estabe~ 

Jecido no ~ 2.u do art. 1." do Decreto-lei n.11 1 .592, de 21 
de dezembro de 1977, 

O Pl'csldentc da República. no uso da atribuição que lhe con
fere o :tl'l. 55. Item III. da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 Fica estendido até 31 de dezembro de 1979 o prazo 
estabelecido no ~ 2.0 do art. 1,0 do Occreto~lei n.o 1 .592, de 21 
de dezembro de 1977. 

Art. 2.0 Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua pu
bllcnc;ão, revogadas as disposições em contrario. 

Br:tsília, 18 de dezembro de 1978: 157.0 da Independência c 
90.0 da República. - Jo:rnesto Geisel. 

1 As Comissões de Can.~tituição c Justiça, do Distrito 
Federal e de Finança.~.) 

OFtCIOS 

Do Sr. 1°-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando 
à rcvisci.o do Senado autóorajos dos sC(Jtt!ntes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CA~IARA N.0 47, DE 1979 

(n.U 2.714/76, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a padronização e o uso de embalagens 
destinadas ao acondicionamento de cargas na ·carroçaria 
de veiculo automotor, e d:i outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 37 da Lei n.o 5.108, de 21 de setembro de 

:.966 - Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes parágrafos. 

"Art 37. .. ........ 

1.' 
I 2.0 

~ 3.0 o dcrrnmnmcnto ou o arrasto de carga na via pú
blica scrli. evitado pelo uso de cmbnlngcns destinadas ao 
acondicionamento de cargas na carroçaria do veiculo. 
~ 4.0 A rcgulnmentnção deste Câdlgo estabeleceró. os ca
:;os de uso, os tipos, as especificações e o estado de em
bnlnr:cns consideradas obrlgatârlas à eventual manipula
ção da carga na via pUblica c à segurança de trânsito. 

~ 5,0 o trànsito de veiculas de carga sem o uso de cm
lmlnHem especificada nos termos do parágrafo anterior 
rnrnctcriza penalidade prevista na alinea g do Incisa XXX 
do art. 89 deste Código." 

Art. ~.o o Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 
cento c oitenta dias. 

AI'\. 3.0 Esta lei entraró. em vigor na data de sua publicação. 
Art 4.U R<'Vogam-se as disposições cm contró.rlo. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N." 5.106, DE 21 DE SETEMBRO DE 1066 

Institui o Côdh;-o Nacional de Trünslto, 

CAPITULO V! 

Dos Veículos 
' . " . " ' " . " " " ' ..... " ' " " ..... ' . " " ' ' " ... " 

A1·1 :17. Nenhum veiculo poderá ser licenciado ou rc~l8tmdo, 
nem pudL"nl tran:;ttnr cm vlll. tcrn•:;trc, ~cm que o!crcçn completa 

segurança c esteja devidamente equipado, nos tcnnos deste Có
digo e do seu Regulamento. 

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

§ 5.0 Nas estradas, o cano de escapamento dos caminhões 
movidos a óleo diesel dever& ser colocado com salda para cima. 

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

ArL. 89. J:: proibido a todo condutor de veiculo, 
' ..... ' ''' ...... ''' '' ''' ... '' ..... ' ... '' .... ······· ... ············ 

' ...... " .. '.'.' '' ....... '.' .. ' .. ' ... " ................. . 
XXX - Transt ta r com o veiculo: 

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

gl derramando na via pública combustíveis ou lubrlflcantcs, 
assim como qualquer material que esteja transportando ou con
sumindo. 

Penalidade: Grupo 3 detenção do veiculo para regularização. 
''' ''''''' ..... '' .. '' ....... ' ........ ,,, '' ... ··············· 

. ',,,,, '''' ...... '' ........... '''' '' .... ,, ····· ··············· 
Art. 107. ' . " " . ' " ' " " . " ' " " . " .... " " . " " ......... " ' . 

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

1!1 - As ln!rações do Grupo 3 serão punidas com multas de 
valor entre dez por cento e vinte por cento do salário minimo 
vigente na região. 

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

' ' ' ... ' .... " ' " . " " ........ ' .. ' .. ' ... " . ' . " ...... ' .. ' ....... . 
tAs Comissões de Transportes, Camunicações e Obras 

Públicas e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.• 48, DE 1979 

<N.0 5.805/78, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Pre.sidente da República 

Autoriza a pennuta dos imóveis que menciona, situados 
no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autorizado a promover a 

permuta do lmâvel pertencente à União Federal, situado na Rua. 
Arlindo n.' 430 pelos lmóvels de propriedade de Gaúcha Grá!ic& 
e Editora Jorn:ilístlca S.A .. situados na Rua MarcíUo Dias núme
ros 446 e 458, todos locallzados no Munlcípio de Por!<> Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Art, 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N,o 480, DE 1978 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congrêsso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da constituição, tenho a honra de 

submeter à elevada dellberação de Vossas Exce'!ências, acompa
nhado de Exposição de Motlvos do Senhor Mlnlstro de Estado da 
Fazenda, o anexo projeto de lei que ''n?toriza a permuta dos imó
veis que menciona, situados no Munlclplo de Porto Alegre, Esta
do do Rio Grande do Sul". 

Brasilla, 1.0 de dezembro de 1978. - Em .. to Gelsel. 

EXPOS!ÇAO DE MOTIVOS N.~ 414, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1978, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelcntisslmo Senhor Presidente da República, 
No anexo processo, cogita-se ria permUta, proposta por Gaú

cha Grtl!ica e Editora Jornalistlca S.A., domiclliada na Avenld& 
Iplranga n.o 1.075, na Cidade de Por!<> Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul de dois imóveis que lhe pertencem, situados na Rua. 
MarciUo o'tas n.o11 446 c 458, pelo imóvel de propriedade da. União, 
localizado na Rua Arlindo n.0 430, ambos situados nnquela cidade. 

2. Os imóvels da Rua Marcillo Dias n."" 446 e 458 !oram por . 
Gaúcha Grtl!lca e Editora Jornalistlca S.A., adqulridos a Salomiio 
Wolf e sua mulher Marlene Wolf, conforme Escritura de 23 de 
maio de 1977, lavrada no O!iclo de Notns do 8.0 Tnbelional<l da Co
mo.rcn de Porto Alegre, transcrita no Registro de Imóveis dessa 
Camnrca no Livro n.0 2, !Is. lv, Matrículo.s n,o11 7.480 c 7.481, cm. 
2 de junho de 1977. 

3. Quanto ao !móvel da Unlüo. sltuado na Rua Arllndo núme
ro 430, Porto Alegre - RS, foi Incorporado no seu pntrtmõnlo mer· 
cé de herança jacente de Joilo Rodrigues de Melo, conforme R. Sen
tença, prolatnda em 15 de setembro de 1944, pelo MM. Dr. Julz 
de Direito dos Feitos da Fnzcndn PUblica daquela comarca, titulo 
esse transcrito no respectivo Registro de lmóvcls, sob o n.0 4 .126, 
Livro 4-A, !ls. 354, 
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4. Os !moveis dn Rua Marcillo Olns n.nu 446 c 451:!, medem 
t .062,60 m:! c fornm av:11Jados cm Cr$ l.5e2.648,00, ao passo que o 
imóvel da União s!t Uíldo na Rua Arlindo n,0 430, mede 036,00 m::, 
como vnlor de CrS 1 .563.120,00. 

5. O Ministério da Snilde, pela sun Delcgncln no Rio Grande 
do Sul, sob cuja jurlsdlçúo 01':1 SI' cncont.rn o referido Imóvel dn 
Unli10, manifesta~se df' acareio com a permuta de que se trata. 

6, O S1•rvh:o do Patrlmônio da União c n Sccrctr~rtn-Gcrnl 
<leste Mlnlstc~rlo entendem nada ubstnr ,U plcltcadn ptormnta. 

7 Acolhendo esses pnrccL•rcs, tenho n honra de subnwlcr h 
clevncln consideração ciL' Vossa EXCl'lêncln o nncxo projeto de rncn
saf .. Will no Con~rcsso N:1clonal. acompanhado de nntcpl'ojcto de lei. 
qlH' consubstancia a nwdldn proposta. 

Aproveito a oportunlclmtc para renovar a Vossa Excrlêncln os 
protestos do meu mnls profundo respeito. - 1\Jário llenrlque Si
monscn, Ministro da Fnzcncln. 

l'ROJETO m; Lt;l O,\ CA~IAR,\ N." ~9, Dt: 1979 

(N,11 2179, na Cnsa de origem) 

De iniciatiVa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a permuta dos imóveis que menciona, situados 
na. Cidade de São Paulo, •:stado de São Paulo. 

O congresso Nacional decreta: 

Art. 1,11 Fica o Podei' Executivo autorizado n promover n 
permuta do Imóvel. pertencente à União Federal, situado nn Rua 
J3 de Mnio n.U 1.279. pelo terreno. de proprirdnde elo Munlciplo 
de· Sfw ?nulo, situado nn Run Loergreen, esquina com a Rua Lrnn
dro Dupré-, ambos nn Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Art. 2.11 Esta Lei entrará cm vigor nn data de sun publica
ção. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições cm contrário. 

MENSAGEM N,0 010, DE 1979 

Excelentisshnos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 da Constituição. tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação dr Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, a nnrxo projeto dr lei que "autoriza a p{'rmuta do~ 
imóveis que menciona, situados na. Cidade c Estado de São Paulo'', 

Brnsilla, 4 de janeiro de 1!179. - Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N ." 405, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1978. 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. 

Excelcntisslmo SNlhor Prrsldentc da República. 
No n1wxo processo, co~ltn-se da permuta do Imóvel dn União, 

com a ãrcn de 836,51m2, situado na Rua 13 de Mala n.0 1.279, 
São Paulo -~ SP, pelo terreno da Prefeitura Municipal de São 
Paulu rum a nrNt dr :!.04B,OOm2, localizado na Rua Locf~n·t•n, 
csqutrin com a Ruo. Leandro Oujn'é, na mesma Cidade. 

2. Ot·iglnon~se essa permuta da execução de plano urbanis
Uco da Municlpalldndc de Sflo Paulo, objetlvando o alargamento 
<ia Rua 13 de Maio. Pnrn esse fim. tal mister atinglrwse o terreno, 
lntr~rantc do Imóvel n.o 1.279, da aludida rua, onde st• acha 
Instalado o 2,0 Distrito do Departamento Nacional de Produção 
Minerai da Ministério das Minas c Energia. 

3. Em assim ser, propõs a Municiplo de São Paulo permu
tar-se aquele Imóvel da União, pela da Ruo. Loergreen, esquina 
com a Rua Leandro Dupré-, pertencente àquela Munlclpnlldade, 
que, Inclusive. já autorizou, através do Decreto Municipal n.0 12.441 
de 9 de dezembro de 1975. o seu uso, a titulo prccó.rlo, pelo Qow 
vcrno Federal. Por outro Indo, S. Ex .... o Sr. Ministro dns Minas 
c Energia mercê do Aviso n.n 408174 de 24 de setembro de 1974, 
consentiu 'casse ocupada !nlxn de terreno daquele próprio nacional, 
1t fim de permitir n execuçilo do mencionado alargamento da Ruo. 
13 de Maia . 

4 Em tnce do tempo decorrido c, também, dessas autoriza
ções,~ Oepnrtnmento Nncionnl de Produção Mlncrnl do Ministério 
das Minas c Encnün edlrtcou pl'édlo no terreno da Rua Loe!grcen, 

5. O Serviço do Pntrimônlo dn União, com o bcnepló.clto dlL 
Secrrtnrla-Gernl deste Ministério, tendo presente n ncces.;idndc 
de rcgulnriznr-st~ a permuta, oplnu. seja esta a.utorlzudn, mercC de 
lei. 

6. Acolhendo {'/itil'S pareceres. tenho o. honra de liUbmt!ter n 
elcvuda npl·eclnçilo dt• VoMn Excelência o anexa projtoto de men
Hilgem no Con~o:rcsso Nacional, acompnnhndn. de nnteprojcto de 
lei, qut! consulJstancln a llll'dldn proposta. 

Aproveito 11 oportunidade para renovar a VOHiin Excelénciu 
os protestos do meu mnls profundo respeito, 

l\lãrin llenriqu~ Slmonsen, Ministra di~ Fazenda. 

t,\ Com.~ssão de Fhwuças,1 

J'ROJt;TO Dt: Wl !lA CAMAilA N." 50, Dt: 1979 

<N." 925179, nn Casa de orirem) 

Retiflcn, ~em ônu~, a Lei n.u 6.597, de 1.11 de dezembro 
de 1978, que "estim:L :l lteceita e rixa a nespesa da União 
para o exerciciu rinanceirn de 1979". 

O Con~rcsso Nuclonal dt!crctn: 
Art. I." Flcu rrtiHcnda, 1\Cm õnus, a Lei n.'' 6.597, de J,o de 

de·wmbro de 1978, qu(' "Estima tL Receita c fixa a lJesr.csn. do 
União para o exercicio !lnnncclro de lú79", no St!gulntt!: 

ADENDO 
2800 -- Encargos Gerais da União 

2802 - Recursos Sob Supervisão da Sccretnrla de 
Planejnmcnto da Presidência da República. 

2802.15RI.0312.5BO- Assistência Financeira a Entida
des atravês do Conselho Nacio
nal de Serviço Social, conforme 
Adenda. 

Onde se li-: 

Caiapõnia 

ADE:NDO 
GOlAS 

Ação Socln.J Con~rcgação Mariana de Calnpó
nla 
IScnda Cr$ !0.000,00 para Assistêncln Social) Cr$ 

Leia-se: 

Cainpõnia 

Conrerêncla São Vicente de Paulo 
IScnda Cr$ 10.000,00 para Assistência Scclnll Cl'$ 

MARANHAO 
Onde se lê: 
São José do Rio Preto 

Sociedade Assistencial de Educação e Cultura 
IScnda CrS 50.000,00 para Balsas de Estudo) Cr$ 

Lcla-:R•: 

SAO PAULO 

São José do Rio Preto 

Sociedade Assistencial de Educação c Cultura 

10.000,00 

IO.COO,OO 

50.000,00 

!Sendo Cr$ 50.000,QO para Bolsas de Estudo) CrS 50.000,00 

MINAS GERAIS 
Onde se Jé: 

Diamantina 

Fundação Distrital Pró-Desenvolvimento de 
São João da Chapado. ....................... CrS 20.000,00 

Leia-se: 
Conceição de Ipanema 

Colégio Normal "Getúlio Vargas", pnra Bol~ 
<as de Estuda .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 20.000,00 

PARANA 
Onde se lê: 
Corlllba 

Colégio Santa Rasa IScnda Cr$ 10.000,00 para 
Balsas de Estudo I ........................... CrS 10.000,00 

Leia-se: 
Curitibn 

Colégio Santa Maria I Sendo Cr$ 10.000,00 pnra 
Bolsas de Estuda 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Cr$ 10.000,00 

PERNAMBUCO 
Ondl' se J(•: 

Cu pira 
Centro Social Sctl> de setembro .............. Cr$ 100.000,00 

Lcln-Sl'! 
Sant1L Cruz do CaJJiluulhe 

Centro Sodnl Santa Cruz, mantido pela Socie-
dade MuHlcal Novo SCculo .............. , , ... CI'S 100.000,00 
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RlO DE JANEIRO 

Ondt• Sl' li•: 

Campos 

que !o! sol!cltada. ainda, junto as Confederações Naelonals do 
Agricultura c da Comércio. 

O Slt. PRESIDENTE IDinorte Mariz I - Sobre a mc50, comuni
cação que será Ilda pelo Sr. 1.0 -Secreti!.rlo. 

t lida a .eyulntc Olnâsio Nossa Senhor:~ das Dores - Dores de 
Mnculu !Sendo CrS 5.000,00 para Bolsas de Es-
tudo 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 5.000,00 Brasllla. 29 de junho de 1979. 

Lc•ln~:-w: 

Campos 
' Colégio Lula Ferrt•lru de Araújo - CNEC 

!Sendo CrS 5.000,00 pnra Bolsas de Estudol Cr$ 

Onde se IC: 
Ginásio Comercial Dr. Olava Fontes - Pa
raíso !Sendo CrS 10.000,00 para Bolsas de Es
tudo! 

Uia~sc: 

DISTRITO FEDERAL 

Brasília 

Centro de Atlvidadcs Artísticas e Culturais do 
CEUB - C.~C !Sendo Cr$ 10.000,00 para Bol-
sns de E:~ tudo 1 •••••••••••••••••••••••••••••• 

RIO DE JANEIRO 

Onde S(' lC: 
Natividade 

Colc~lo João XXlll - Varre Sal !Sendo Cr$ 
5. 000,00 para Bolsas de Estudo 1 ......•...... 

Lci:t-Sl': 
Barra do Pirai 

Funclnçõ.o Educacional Rose mar Plmentel (Sen
do CrS 5.000,00 para Bolsas de E!tudol 

Onde se lê: 

Vassour.1s 

Glnnsio Alberto Brandão I Sendo CrS 30.000,00 

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

pnra Bolsas de Estudo 1 • , ••• , • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 

Leia-se: 
Rio de Janeiro 

Instituto Bcnnct. de Ensina c Sendo ....... . 
Cr$ 30.000,00 para Bolsa:; de Estudo I .. . 

Onde se lê: 

1\-tuçum 

RIO GRANDE DO SUL 

Cr$ 

Escaln Pio X, mantida pela Sociedade Educa
dora e Bene!icente do Sul - Caxias do Sul 
1 Sendo CrS 7. 000,00 para Bolsas de Estudo l Cr$ 

Leia-se: 
Guaporé 

5.000.00 

10.000,00 

10.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

7.000,00 

Ex.mo Sr. 
Senador Luiz Viana 
Presidente do Senado Federal 

Comunico a Vossa Excelência, na !arma regimental, que me 
nus~ntarel do Pais no decorrer do mês de julho próximo, para 
Integrar a Delegação que deveró. comparecer à IX Assembléia 
ordln~r!a do Parlamento Latino-americano, a reallzar-sc na cldnde 
do Mexlco. 

Aproveita n oportunidade para renovar a Vossa. Excelência 
protestos de estima e consideração. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE fDinarte MariZ) - A Presidência rica 
ciente. 

Hli. oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourtval Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA IARENA - SE. Lê o seguinte 
discurso.J - Sr. Prcs!dente, Srs Senadores: 

A 2 de setembro de 1976, ocupei a atenção desta Casa, para, 
de conformidade com uma llnh:t de procedimento que me traz, 
constantemente, a esta Tribuna. dirigir ao então Presidente do 
Banco do Brosll, Joso depoi• Ministro da Indústria e do Comércio, 
Dr. Angelo Calmon de Sã, apelo no sentido de serem criadas e 
Instaladas agências daquele estabelecimento de crédito, o maior 
do Brasil. nas cidades serglpanas de Poço Verde, rtabalanlnha 
e Frei Paulo. 

No dia 14 de setembro, enderecei apelo Idêntico em tavor de 
Rlbelrópolls, atendendo a õOllcltação do Deputado Francisco Pas
sos. 

Não tardou o então Presidente da Banco do Brnstl em mani
festar sua boa vontade cm relação aos meus pedidos, reflexo da 
desejo c da esperança do povo c dos líderes daqueles munlciptos, 
dirigindo-me a seguinte carta: 

Brasilla IDFJ. 27 de outubro de 1976. 

Eminente Senador Lourlval Baptista: 
Sei que V. Ex.11 tem reiteradamente iíianifestado, através da 

Tribuna, o máximo empenho no sentido de o Banco do Brasil 
instalar agênc!a..'\ em Munlciplos Serglpanos. 

Sensível aos justos reclamos do Eminente Senador em contar 
com a pre~ença do nosso Banco em novos Municípios do E.stado, 
honra-me tnrormá-lo de que acabo de pedir ao· Conselho Monetá~ 
rio Nacional autorização para abrir agência em Rlbelrópolls. 

Assim. atendo nas anseios das classes prOdutoras locais, de 
que V. Ex.a !ai ttcl mandató.rlo, e, de outro modo, cumpro a tarefa 
maior de levar a reg!ões br:u31le1rns, especialmente o Nordeste, a 
nssi:::téncin decisiva do Banco do Brasil, cóma seguro melo de 
acelerar o progresso e o desenvolvimento nnctonnl. Glnó.sio Imnculada Conceição, mantida pela 

União Sul Brasileira de Educação c Ensina -
Porto Alegre, para Bolsus de Estudo . . . . . . . . Cr$ 7.000,00 Cordialmente, um abraço do amlso. - Ancelo Calmon de Sá, 

Art. 2.0 Esta Lei entrara cm vigor na data de sua publicação. ·Presidente. 

Art. 3,0 Revogam-se as disposições cm contràrlo, 
r As Comtss6cs de Constituição e Justiça c de Fi11anças.J 

O SR. PRt:SJDt:NTE IDinartc Mariz) - Do Expediente lido 
consta o Projeto de Lei do Senado n.0 206/79~DF, que devera 
xcccbcr emendas, perante a Comissão de Constituição c Justiça, 
durante cinco sessões ordinárias, nos termos do disposto no arti
go 141, 11, b, do Regimento Interno. 

o SR. I'RESJDENTfo~ 1 Dlnnrtc Mariz) - Sobre a mesn, expe
diente que .scrli lido pelo Sr. 1.0~Secrctó.rla. 

t lido o .seyuütte 
onCIO DO !'RESIDENTE DA CONFEDt:RAÇAO 

N•\CIONAL D,\ IND()STIUA 

N,o 121-0065/70, dl' l!l de junho, cncamlnhnndo lnformaçõe11 
solicitadas pela Com~:;süo de Constltulçüo c Jut~tlçn sollrt~ o Pro
jeto de Lei do Scnndo n.U U•l, dt' lU77, que "/\Itera a rcdnr;;i.o elos 
nrtlgos 7Dl, 1\3!1 c 8<10 da Con:;ollctaçüo dn.s Lcb do Tmllalho". 

O Slt. I'IWSIDENTI·: lllinartc !\tariz) - A mlltt~rla 11 QUI' !il~ 
rcft·n~ o ofido lido Jwlo Sr. Primeiro Secretário flcnrn. at~Uill'damlo, 
ntl St~crt•lal'la Geral di\ Mesn, a eompkmcntnçiiD cl!t dlllgúncla, 

Nos mesmos termos, recebi cartas relativas li criação das Agên~ 
elas dos Munlelplos de Poço Verde, Itabalanlnha e Frei Paulo. 

Mais tarde, esta boa vontade to! reiterada pelo sucessor de 
Angelo Calmon de Sn, o atual Ministro da Fazenda Karlos Rlschble
ter, com quem estive no Banco, sollcltando providências paro. n 
Instalação das Asênclas. 

t-me grato, hoje, voltar a esta tribuna, para anunciar que 
as Asêncin• do Banco do Brasil de Poço Verde e Itabatanlnha 
tornm Instaladas no Inicio do corrente ano, c, no último dln 15 
de junho, com a presença do Professor Alésslo Vaz Primo, Dlretor 
da Cnrtelra. de CrCdlta Rurnl do Bnnco do Brasil, foram lnaugu· 
rndas ns Agencias de Frei Paulo e Rlbelrópolls. 

Impossibilitado de comparecer às solenldndes de inaugura~ 
ção dnx wrerldas Agi!nc!ns, cm razão de compromissos do excr
clclo do mandata, privando-me, assim, de participar dn alegria 
darJul'ias comunidades, ctlf11IJrf:~mc aRrndccer no Sr. Presidente do 
Bnnco do Brasil, Dr. Oswnldo Colin, e no Dlrctor José Arlsto
phancs JlL'I'elrtt, pelus provlclt•neln~ que ndotarnm, um c outro. 
pal'a que ~~· tornn:-;se rcnlldndc a velha c ncalcntndo .sonho do 
povo de P•tço Verde, Italmwnlnha, F'rcl Paulo c Htbc!rópolls, 
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Como n•prcscntantl' dt• St•rgipt•, nu Sen:n.lu, devo, ;;1lnda, con
gratular-mt• com o Governador ,\u~usttJ Franco pelas lnaug:ura
çõcs das nova:; casas cto Banco do Drasll, í'lll Ser~lpc, com o:-~ 
Prcrcltos António Passos Sobrinho, de RibeirópoHs, Jose Emldlo 
do.s Santos, de Po~o Verde, DJlo;on Cavalcante Baptista, d!~ Ita
baianlnha, c Josó Nunes, de Frrl Paulo, l' dizer no Presidente 
Oswaldo CoUn que elns corrc!iponderá à:; expectativa~ da Olrcção 
do nosso malar estabelecimento de cr~dlto. 

O Sr. Jorge Kalume 1ARENA -- ACl -- Permite V. EX.11 um 
aparte'! 

O SR. LOURIV,\L 11,\I'TISTA IARENI\ -SEI - Com muiLc 
prazer, cmlncntt' Senador Jorr,t! Kn!umc. 

O Sr. Jorge Kulume 1ARENA- AC 1 - Congratulo-me com o 
nobre Senador da terrn de Gumcrcindo Bessa pelo c!1clcnte tra
balho que empreendeu junto no Banco do Brasil, no stmtido dtl 
conseguir essas agências parn os munlciplos do Estado que com 
multa honra aqui represt>nta, congratulação essas extensivas ao 
Banco do Bra.sll, por atender o pleito do nobre Senador. 

O SR. LOURIVAL IIAI'TJSTA !ARENA -SEI -Multo ~rato 
a V. Ex.11 , eminente Senador Jorge Kalumc, pelo seu aparte c pelo 
apoio tL lnlclntlva que tivemos h:i. dois anos, t• agora concretizada 
- a lnstnl:\ção das agênclns do Banco do Bras!!- c jâ cm funclo~ 
namento, trazendo progresso c desenvolvimento para aqueles mu
nlciplos scrgipanas, daquele Nordeste .sorrido, daquele Nordeste 
que tem tido todo o apoia do nosso maior estabelecimento de cré~ 
dito. 

Sr. Presidente, para completar este depoimento. solicito a 
v. Ex.n que constem do meu discurso o teor das cartas que o ex
Presidente do Banco do Brasil, Ministro Angelo Calmon de Sá, me 
dirigiu sobre a criação e Instalação das Agências nos Munlciplot: 
de Poço Verde, Itabalnninha c Frei Pnulo. no meu Estado, < 1\Juiltl 
bem! Palmas,) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAP
TISTA EM SEU DISCURSO. 

Brasília 1 DF1, 27 de outubro de 1976. 

Eminente Senador Laurlval Baptístn: 

Sei que V. Ex.n tem reiteradamente manifestado, através da 
Tribuna, o m:ixlmo empenho no sentido de o Banco do Brasil 
ln.'italnr agências cm Municípios Scrglpanos. 

Scnsivel aos justos reclamos do Eminente Senador cm contar 
com a presença do nosso Banco em novo.s Munlcíplus do Estado, 
honra-me lnformâ·lo de que aca.bo de pedir ao Conselho Monetário 
Nacional autorização para abrir agimcla cm Poço Verde. 

Assim, atendo nos anseios das classe.s produtoras locais, de 
que V. Ex.'\ foi tlel mandatârlo, e, de outro modo, cumpro a tarefa 
maior de levar n regiões brn.sUelra.s, cspeclo.lmcntc o Nordeste, a 
assistência decisiva do Banco do Brasil, como se~uro melo de 
acelerar o progresso c o desenvolvimento nacional. 

Cordialmente, um abraço do amigo. - Angelo C:llmon de S:.ã, 
·Presidente. 

Brasília IDFl, 23 de dezembro de 1076 

Eminente Senador Lourlvn.l Baptista: 
Sei que V. Ex." tem reiteradamente rnanl!t•stado, através do. 

Tribuna, o máximo empenho no sentido de o Banco do Brasil 
lnstalar agência cm Municípios Serglpanos. 

Sensivcl nos justos reclamos do Eminente Scno.dor cm contar 
com n presença do nosso Banco em novos Municípios do Estado. 
honra-me Informá-lo de que acabo de pedir no Conselho Monetá
rio Nacional autorização para abrir agCncla enl Frei Paulo. 

Assim, atendo nos anseios das classes prod utorn.'i locais, de 
que V, Ex.n foi rlel mandutó.do, t~. de outro modo, cumpro o. tarefa 
mnlor de levar a regiões brasileiras, espcclalmentr. o Nordeste, a 
nsslst&ncln decisiva do Banco do Brasil, como seguro melo de ace
lerar o progt·esso c o desenvolvimento nacionais. 

Cordialmente, um nbraço do amigo. - Anr:elo Calmon de Sã, 
Prc.sldente. 

Brasllla (QF), 27 de outubro dt• 1076 

Emltwntt• Srnndor Lourlvnl Bnptlstn: 
Sei que V. Ex.n tem reltt•radamcnte mnnlrcstado, n.traves da 

Tribuna, o múxlmo t~mpPnho no /ll'ntlrlo d1~ o Baneu do Bt•;t.o.;li Ins
talar :q~Cnclas em Munleiplos St~t·gipanos. 

Sensi\'CI nos justos r1'clamos do F.mlncnte St'nador cm contar 
com a presença do nos:;o Banco cm novos Munlcipios do Estado. 
honra·me ln!ormú·lo de qllt' acabo de pedir no Conselho Monetá
rio Nnclonal autorização para abrir n~Cncia cm Itnbalanlnha. 

Assim, atendo aos an:iclos das classes produtoras locais, de 
que V. Ex." rol fiel mnndatúrlo, c, de outro modo, cumpro 11 tnrcrn 
malar de levar a regiões brasileiras, e.spcclalmt•nlt' o Nordeste, 11 

assistência declslvn do Banco do BrasU, como seguro melo de 
acelerar o programa c o desenvolvimento nacionais. 

Cordialmente, um abraço do amigo. - Angelo Ca.lmon d.: Sã, 
Presidente. 

O SR. PRESIDI~STt: rGnstão Müllen - Nobre Senador Lou
rlvnl Baptista, a sollcltnc:õ.o de V. Ex.11 será atendida. tPausn.l 

O Sr. Qastão Miillcr deixa a Pre.~idCncfa, a.~:mm!ndo·a 
o Sr. Lourival Baptista. 

O SR. PRt:StDENTE t Lourlval Baptista 1 - Tem a palnvra o 
nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. G,\STAO MüLLER 1 ARENA - MT. Pronuncia o seguinte 
discurso,! -Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Hoje o meu pronunciamento seria totalmente sobre politica. 
cnrocando a tcndCncln brasileira de retornar ao plurlpartldarlsma. 
mns, Sr. Frcsidcntc c Srs. Senadores, não resisti à tentação, de, 
antes, assinalar, para aplaudir, aplaudir mesmo, com o maior 
entusiasmo passivei, o Sr. Ministro dos Transportes, o Sr. EUzeu 
Rczcnde, portanto, o Governo do Senhor João Baptista Figueiredo, 
pela ação profícua, enérgica c patriótica de providenciar recursos 
para o asfultamcnto da Rodovia Culabá-Porto Velho, c outras 
lmpartnntisslmas para o desenvolvimento de Mato Grosso c da 
Região Ccntro~Ocstc. Mato Grosso é um Estado de supcrricle 
gigantesca, mesmo gerando um novo Estado, Mato Grosso do 
Sul. Lembro nos criticas precipitado:; quanto nos futuros remnne
jnmcntos tl'rr1torlnls, que não é nem seri falcatrua, pais o Brasil. 
dentro da sua unidade territorial, como, também, no contexto dn 
sua Indivisibilidade, pode e deve ter, por Interesse nacional. a 
capacidade de aumentar c diminuir os Estados, com o fim de se 
atingir uma maior racionalldndc na nossn divisão territorial. 

O Importante, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é que conti
nuemos a ter o BrnsU no seu slobnl "uno c lndlvlsivcl". 

Repito, Sr. Presidente c Srs. Senadores, os aplausos e os agra
decimentos do povo mato·grosscnse ao Governo João Figueiredo, 
que ntravés do Mlnlstórlo dos Transportes. tornar:\ uma grande 
n•alldade o nsfnltamcnto da Rodovia Cuiabà-Porto Velho c outras 
ainda n serem escolhidas. 

Leio, a seguir, notícia publlcadn. em O Estado de S. f•aulo de 
hoje, um dos mais rcspeltndas periódicos deste País: 

"USS 100 MILHOES PARI\ CUII\BA-PORTO VELHO 

O Ministro dos Tra.nsportcs, Ellseu Resende, acertou, 
ontem, com o Bn.nco Mundial, um empréstlmo de cerca de 
too milhões de dólares para a execuçf\o do projeta de pavi
mentação da rodovia Culabá-Pot·to Velho. Ele explicou 
que o montante do empréstimo ainda não está dctinltlva
mcntc rixado, pois não se tem ainda o custo total do pro· 
jeto, o que somente scra ronhecldo após o resultado das 
concorrências a serem abertas no segundo semestre deste 
ano. De qun.lqucr formu., a BIRD nno.nclarà 33':1 do projeto 
que, segundo do.dos preliminares, dcvcrà exigir Investimen
tos da ordem de crs 8 btlhõcs. 

Ele Informou ainda que no encontro que manteve on
tem com os dois dlretorcs de operações do BIR.D, Paul 
Joffln c Vo.n Der Mccr, c o coordenador do Banca para 
assuntos do BrnsH, Roberto SkUJ\ngs, ncou praticamente 
ncct·tndn n concessão de outro ernpróstlmo, para !innnclnr 
u construção de estradas vlclnnls que nlhncnt;lrão n rodo
via Culnbâ-Porto Velho e para o programa de colonização 
c clcscnvoivlmento ngricola da lirea de lnfluCncla da ro~ 
dovin. Contudo, ele disse que o tlnanclamcnto Jlnra estes 
dois programas nlndn núo tem um valor dctlnldo, uma 
vez que o custo de ambos cstú. nn dcpendCncln de estudos 
que serão realizados pelos governos do Estndo de Mntu 
Orosso c do território de Rondónln c· pelo Instlbuto Nn· 
clonai de Colonização c Reforma A~ró.rla. 

EJI.scu Resende disse que o programn de colonlzn.çfw 
nn úrea de Influência dn CulbU-Porto Velho é necessó.rlo 
pois, caso nfw srjn rclto, npós n pnvlmt.'ntação da t·odovla 
"hnvcrú uma t.'XJ1losilo nn re~liio". "Por Isso -- ncrt·.scl.'ll
tou - u Jcl!!la é disciplinar a ocupnçüo dn úrea." 

Sr. Pl't•sldt•nt.e, profiro, nt~st1~ Instante, nH·u cHscur:-o propri:~
meut.t·. 
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Jó. estnvn com este pronunclnmcnto prepnrndo, quando, nntc
cntcm, o Senhor Presidente da República nsslnnvo. soh•ncmr.nte a 
Mensn~cm que ontem foi Udn, neste Congresso, referente à nnts
tln, fato desejado por todos, 

Em sun Mensagem no Congresso Nacional. o Presidente Joüo 
Figueiredo comenta que o blpnrtldnrlsmo se Impôs hlstortcnmentc, 
mas "jã não atende às aspirações do eleitorado brasileiro nem nos 
anseios de politicas de ambos os Partidos". A scRulr, acrescentou 
que. com o multlpartldarlsmo, "nbrlr-se-ão novas portas à ntlvi
dndc polltlco-pnrtldârln até agora contldn pela lei". 

As palavras do Senhor Presidente João Figueiredo vêm no 
encontro do que cu penso, faz tempo, pois, em 1976 jà preconizava 
o que o Senhor Presidente nflrmn com convicção e hoje, neste 
discurso, digo, conrorme vou ler, neste momento. 

Há para os crentes na religião de Alan Knrdec a posslbtudadc 
do espírito não estar preparado para a descncarnação, pois, a 
morte prematura, violenta c ainda rara dn época, produz uma 
revolta do dcsencarnado e o mesmo Insiste em perturbar os vivos. 
Ê preciso exorcizá.Jo, para que o espirita se acomode, conforme-se 
e diriJa-se para o Oriente Eterno. 

Esse fato me vem à mente diante do estado de morte total 
da ARENA e do MDB, embora lnsepultos, na vida politica brasi
leira. Dev.em os mesmos partirem para as pllglnas da história 
politica brasileira, onde terão um lugar de honra, pois cumpriram 
um papel Importante e deveriam já ter Ingressado definitivamente 
na história, repito. 

Sabe·se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Projeto de Lei 
Mendes Cannlc rol sancionado de rarma dlscutivel. Consta que 
o MDB Iria recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a tal 
irregularidade preconizada. Recorreu ou não? Se não o tez, por 
quê? 

A resposta e multo clara, se o rtzessc o Tribunal declararia, 
ratnlmcntc, data vcnla, Irregular, sem valor, por não satisfazer 
às exigências constitucionais e em decorrência Inconstitucional o 
rcrerldo projeto. 

Diante da minha lnterpretn.ção, salvo engano, os Dlretórlos 
Municipais estão automaticamente extintos, em conseqüência não 
podcrit haver as Convenc:ões Reg:lonais c a Nnclonal. 

Quem quiser que tenha uma Interpretação melhor, mas, para 
mim, os Intitulados Partidos estão mortos c lnscpultos, como os 
jornais ntirmam, Interpretando, !lclmcnte, o que pensa o povo 
brasileiro. 

Os jornais são os seguintes: Jornal do Brasil de 28-5-79 -
"Atestado de Obito"; O Estado de S. Paulo de 6·5·79 - "Versões 
das Reformas Contundem os Politicas", e O Globo de 16-5-79 -
"Encruzilhada Partldârln" que também expressam não só o pcn· 
sn.mcnto do povo brasileiro. mas, se não me engano, da malo~ia 
dos politicas, de que a ARENA e o MDB cumpriram as suas mts· 
sães c devem ser incluidos - repito mais uma vez - nas pó.glnns 
gloriosas da história politica. brasileira. Sollclto a. V. Ex.a, Sr. Pre~ 
sldcntc, constem deste pronunciamento as artigos dos periódicos 
brasileiros. 

DOCUMENTOS A QUE SE REF'EREM O SR. GASTAO 
MULLER, EM SEU DISCURSO: 

ATESTADO DE OBITO 

Passou o melhor momento para a liquidação do blpartida
rlsmo mas não pa.ssou a necessidade de substltui·lo por outro 
quadr~ mais representativo c mais legítima da nossa potenciali
dade politica. Antes das eleições de 78 a extinção dessas duas 
ngl·cmlnçõcs, que não chegaram a dizer para que toram realmente 
autorizadas a existir. poderia ter encamln.lmdo melhor ns saiu· 
çães politicas que vão ser compartilhadas pelo Congresso. 

o esforço para apagar cssns esquó.lidas. sombras representa
tivas do próprio nrbitrlo que as concebeu sera malar. Ainda assim, 
porém, C o menor pl'ec;o a pagar·sc pC'Io reencontro com umn 
lndlspcnsóvcl nutcntlcldadc política que a socledndc brasileira. 
d!'sejn, 

O Oovcrnndor da Paraná dlspée-se a plcltctu· do Presidente dn 
RepUblica n dcclsüo de nprcssnr o flm da ARENA c do MDB. J!: 
visivcl a pnl1w~em crcpuscuJ:u· que envolve o blpa;Lictarlsmo numn 
aRonla lenta. No MDB ns vozes que resistem à. ideln o rnzcm pam 
l'!clto externo, porque lntlmnmcntc todas jâ sr. convcnccrnm de 
q1u• nüo só t! rntal como umn necessidade n retormn do qundro 
pai i t !c o- pu t'tidó.t•lo. 

Nn :-;ocledadc, NiSC' mesmo :-;entimcnto é mnls antigo. Os rc
~;ultados ele teclas ns últimas eleições apenns mo.stmrnm o cmbnru.· 
lhnnwnto das ld~lns domlnnntc.s. :\ própria Oposlçüo teve de re
conhcct'I'·.Sl' uma fcdcrnçüo e, l'm conseqüêncln, Interditar o dcbntc 
lntemo c\l• :1eus probil•mns r propostas, sob o risco de t•xp\odlr. 

Quando vozes politicas, que oJndn. não exprimem certezas mna 
desejos tlmldos, começam a se adiantar em defesa da. revisão 
partidária, é porque o blpartldarlsmo está cllnlcrunente morto, 
Não pode, portanto, desempenhar qualquer runção vital na aber
tura politica que já deveria estar mais adiantada em atas e fatos. 

Ninguém poderá apontar qualquer saldo meritório do sistema 
blpartidárlo. E se alguém o rJzesse estaria Incorrendo no sacri
légio de reconhecer ao arbitrlo alguma. capacidade de gerar ins
trumentos aptos ao desczr.penho democrático. Nem mesmo como 
caracterização de atitudes políticas o bipartldartsmo alcançou per· 
sonalldade própria e de!lnlda. Ampararam-se, a ARENA e o MDB, 
nas Imagens remanescentes dos antigos Partidos desaparecidos em 
65, Em 18 anos de exlsténcla o PSD, a UDN e o PTB apuraram 
linhas !lslonõmlcas enquanto o MDB e a ARENA, em 15 não 
chegaram a adquirir ao menos um per!ll politico. 

Nenhuma contribuição o blpartldarlsmo lega como exemplo de 
coragem representativa ou de clarividência politica - não valendo 
sequer a atenuante da pouca autonomia do Congresso. De coe
rência é melhor não talar. o MDB tem um programa mas o es
quece para exercer um oposlclonlsmo de ocasião. Quanto à ARENA, 
o servtusmo foi ilimitado. As duas agremiações só não se extin
guiram por si prõprlos porque, dentro delas, embora anonima
mente, os oriundos do~ antigos PSD, UDN e PTB garantiram-lhes 
a própria f'obrevlvéncia. 

1!: lmposslvel tugir à conclusão de que um blpart!darlsmo privi
legiado, porque gerado pelo arbltrlo, Incapaz de apagar seus ante
cedentes polltlcos, é um ectoplasma. 

Assim sendo, se tol perdida a melhor oportunidade, é preciso 
aproveitar a abertura para apagar também essas manchas de um 
passo que respirou o arbitrto. O Brastl não deve nada à ARENA 
e no MDB. Importa pouco que a fórmula seja a extinção votada 
pela maioria ou que se reduzam os obstllculos para que novos 
Partidos surjam naturalmente. Prioritário é que desapareça o 
blparttdarlsmo e desde Jogo comecem a aparecer novas organi
zações, ao inrtuxo da abertura, na medldn das novas necessidades 
sociais, para ajudarem a fazer uma democracia e a sustentá-la., 
para as multas eleições que temos pela !rente. 

Um sistema que morreu não pode desempenhar funções poll
tlcas. Um regime que quer nascer necessita de liberdade para 
constituir seus próprios Instrumentos. Novos Partidos, novas ldélns, 
novos padrões politicas. Quanto mais cedo melhor. 

VER.SOES DAS REFORMAS CONFUNDEM OS POLtTICOS 

Da Sucursal de Brasília 

A contusão, se era grande, agora é total, no que re~pelta à 
reforma partidária. Num dia, parlamentares e governadores que 
deixam o Palácio do Planalto ou o gabinete do M~nlstro da Jus
tiça juram que a dissolução dos atuals partidos é uma decisão 
já tomada pelo Governo. No outro, governadores e parlamenta
res lançados no mesmo percurso asseguram não' .existir qualquer 
decisão, mas, apenas, o debate aberto a quantas sugestões apa
reçam. 

Para uns, ARENA c MDB "jâ eram". Para outros, poderão 
continuar, mesmo se ror ampliado o quadro partidário, com a ta
cll1tação do aparecimento de novas legendas. Faln-se que apenn.s 
as siglas terão de ser obrigatoriamente trocadas, como se rala jâ. 
estar o Governo cuidando de !armar outra agremiação, paralela 
à ARENA ou ao que restar dela. 

Em meio a tantas atlrmações e contra~lções, os diversos gru
pos politicas giram em círculos, sem saber a que fazer. Noventa 
por cento das bancadas arenlstas estariam pronunclnndo·sc pela. 
extinção, mas 40'1~· pretenderiam que a legenda não desapareces· 
se, enquanto 30~ continuam Indecisos - e temos ai um mllagre 
aritmético, pois os 100':: não são 100, mas 160. 

Os moderados e os ndcslstns da Oposição articulam-se para. 
rormar um partido de centro, "Independente", mas o MDB per
manecerá unido, dizem seus dlrl~cntes, enquanto o grupo autên~ 
tlco, principal mentor dn unidade, jU se recicla, procura trabalha
dores pnrn. conversar e discrimina a conversa, que, apesar de ter 
sido cm SUo Paulo, não contou com a presença das mn.ls expres
sivas lideranças da Oposição pnullstn. Os nntlg;os pcssedlstns sus
tentam que niio sairão, "serüo as últimos n npngar n luz'', mas, 
se o MDB delxlr de eXistir, .. 

Tudo o que vnl acorrendo pode ser dcmocrncln mesmo, como 
afirmam os portn·vozcs presidenciais, Isto C, que passou o tempo 
das Imposições de cima para bnlxo, c que, depois de discussões e 
nnúllscs, a tnnlorln pnrlamcntnr tc1mnró. os rumos que quiser. Mo.s 
também poclc ser casuismo, na medida em que n tese dn dls.solu
çlio parece vlsnr multo mais a dividir n Oposição, pnra lmpedlr 
:ma vitória nas urnas em 82, do que propriamente a pcrmlt4r o 
lllut•lpartldnrlsmo ou ntC a salvar n ARENA da derrocada. 
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Juntem~se a essa parnrcrnálln os grupos trnbnlhlstns scqulo
HOS de rormar sozinhos: o Deputado Magalhães Pinto, que não 
se amolda n qualquer das opções anteriores; a antiga UON, Lc
mcndo ncnr Isolada no que sobrar da ARENA; o Deputado Adhc
mnr de Barros FUho. aterrado à sombra do pai; Chagas Freitas, 
pronto para razer tudo o que o General Golbcry mandar: os de
mais governadores ntõnJtos c sem snber o que fazer - e se tcrâ, 
sem dúvida, a receita do cnos. Ou dn dcmocracin? 

Mais do que nunca, chegamos n um daqueles rnorncnWs em 
que não bastam sermões de pllrocos rurais, nem homilias de mon
senhores, sequer pastorais de bispos ou lições dos cardeais. Falta. 
mesmo, n palavra do Pnpa, Só uma enciclicn resolverá o proble
ma, desfazendo equívocos e mantendo intacta a doutrina. Mas o 
General João Baptista Figueiredo, até o niomento, falou apenas 
por melo de variados le con!lltnntesl Interlocutores. 

Apenas a sua voz desanuviaria a confusão. Não se trata de 
voltar no passado e agunrdar mais um ucasse do trono, mas de 
saber,' e rápido, o que realmente pensa o Governo. pelo seu chefe, 
em melo a tantos conflltos. Pensar. no caso, não slgnlticlró. Impor, 
m~s de!lnlr e ordenar, porque, num regime prcsldenclalistn.. parte 
da força deve repousar mesmo no Poder Executivo. 

A dit1culdade prática, para os detentores do poder, está em 
que, se não torem formalmente dissolvidos os atuals partidos, o 
MDB continuará a crescer, e poucos de seus integrantes terão 
condições ou coragem para buscar outro refúgio. O crescimento 
do MDB, no entanto, é o que de pior poderia acontecer ao Go
verno, pois Implica, teoricamente, a ascensão dos oposicionistas 
ao poder, primeiro aos Governos estaduais e ao Congresso, cm 
82; depois, à própria Presidência da Repúbllca, em 84, e aqui se 
insere na equação o complicador de sempre, expresso pelo poder 
mllltar. 

Admltlrtl o chamado Sistema ver a Oposição governando o 
Pais? Mas, em contrapartlda, poderá lmplodl-la ou dlvldl-la sem 
apelar para as velhas práticas, casuistlcas ou Ilegais? 

No caso do MDB, valeria n apllcação da frase com que, Inu
tilmente, Winston Churchlll tentou manter unido o Império Bri
tânico, pouco antes da Independência do vlce-relnado da lndia: 
"A Orã-Bretanha conseguiu defender-se contra seus piores lnl
mtgos, mas ninguém pode defendê-la contra si própria ... " A am
pllação do quadro partldárlo, Isto é, o pluripartidarismo, asseme
lha-se à independência dos meios politicas e da própria Nação, 
mas nem por isso a Inglaterra precisou ser dissolvida ou extinta 
depois que a tndia se viu livre dos grilhões coloniallstas. 

ENCRUZILHADA PARTIDARIA 

Não há como disfarçar o Impasse criado no projeto de re
formulação do quadro partidário brastlciro, embora todos enten
dam que a abertura politica recldma essa mudança. 

Aqui se estabelece uma diferença tlptca entre a teoria e a 
prática, entre a aspiração e a realidade. Na versão pragmática, os 
Interesses enraizados no bipartldarismo vigente acabam superan
do a aspiração democrtí.ttca de um plurlpartldartsmo representa
tivo de todo o leque Ideológico da sociedade. Os próprios militan
tes da Oposição passam a defender com unhas e dentes a perma
nência de um regime partidário moldado pela Revolução, porque 
é a alternativa que agora melhor lhes convém. 

A oportunidade de acabar com os atuals partidos de uma 
penada jt\ passou. O ex-Presidente Geisel poderia extinguir a 
ARENA e o MDB usando do arbitrlo do Al-5, mas isso ate 31 de 
dezembro de 1978. Hoje, sob a égide da legalidade democrática, o 
destino dos dois partidos está entregue a eles próprios c ao Con~ 
grcsso. Somente através da lei será passivei dlssolvê~los e, se não 
houver um consenso entre arenlstas e emcdeblstas nesse sentido, 
tudo Indica. que ambns as agremiações lnstituldas em caráter pro
visório terão a sua sobrevivência gara.ntldn, 

Veja-se o que diz o Senador Humberto Lucena, Presidente da 
comissão que estuda a reformulação partidária no àmblto da Opo
sição, no dlscuUr o assunto em mesa-redonda promovida pelo 
o GLOBO: "Acho que plurlpartldarlsmo é dn essência do regime 
democráttco, pois nõo se pode pensar numa democracia onde não 
haja pluralismo Ideológico. Mas dai para alguém votar a extin
ção do seu próprio partldo, atravcs de um projeto de lei do Con
gresso, é coisa multo dttercnte." 

Por que os cmcdeblstas não aceitam a dlsolução do. legenda 
na qual se abt'lgam dcsconforta.velmcntc cm suas divisões politi
cas c Ideológicas lnternns? No cômputo geral, pelo rato de se su· 
porem instalados no partido a caminho do poder, diante do que 
qualquer Iniciativa reformista do Ooverno nessa matéria se ntl~ 
gura manobra fraudulenta, tcntntlva de usurpação dn vitória clcl
torul que acreditam cstnr n vista. Os radlcnls, particulnrmcnte, 
sentem n necessidade vital da cobertura de um grande partido, 
onde gozem 1Lté de patrocfnio dos moderndos para desenvolver 

as suas po:ilçõcs ~>.:tremadas. Dentre os moderados, há l:crt.amcn
tc os que ~ostarium d(• deixar a lcgcndn, mns lielll o consLrnnl(l· 
menta Ctlco de se transferirem para o partido do Governo como 
Unlca opção. 

E na ARENA? Costuma-se presumir que uma palavnt de or
dem do Planalto os leve cm massa a cometer o hnraqulrl parU
dúrto. Todavia não sern bem assim. Aqui runclonn também o IIm
tinto de acomodação, c funcionam ainda lntran.sponlveh; dlveL·
gênclns de liderança regional que embaraçam as soluções de con
senso espontâneo. Muitos acreditam que n ARENA já possui gás 
próprio para continuar como srandc partido, nõo se jusllrlcundo 
o desperdício de uma marca bem sucedida junto no público c 
bafejada pelo poder. 

No debate promovido pelo O Globo, o Deputado Luis Prlsco 
Viana -- Secretario-Geral da ARENA -. depois de assinalar que 
o Governo só poderia extinguir partidos na vigência do AI-5, con
siderou matéria de difícil viabilização dentro do Congresso um 
projeto extinguindo o ntual quadro partldli.rlo. 

O Governo poderia limitar-se a promover novas facilidades 
para a abertura do quadro. Também Isso C problcmli.tlco, pois vai 
precisar Igualmente do Congresso c de uma emenda constltucla
nnt. Os Interesses contra a extinção pura c simples se contundem, 
em boa parte, com os !nteresses da presente tlxação bipartldárla. 

't realmente uma encruzilhada. O Governo terli que agir com 
extrema cautela, sem lançar mão de pressões Incómodas, para 
não correr o risco, inclusive, de perder ou desorientar a sua maio
ria pnrtldil.ria e parlnmentar. Compreende-se que esteja hoje con
vertido numa operação complexa o propósito de extinguir parti
dos, segundo rito legal c democrático, no justo momento cm que 
eles estão conseguindo recuperar a sua força e o seu prestigio. 

O SR. PRESIDENTE 1 Lourlval Baptista 1 - Concedo a pala
vra ao nobre Sr. Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO I ARENA - PA. Lê o seguinte 
dtscurso.t - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ao encerrarem-se os trabalhos desta fase da presente Sessão 
Legislativa, cuido oportunas algumas observações a ela perti
nentes, quer como Líder da Maioria, quer como Líder do Gover
no que aqui represento. 

Quando se iniciou o Governo do honrado Presidente João F1-
g:ueiredo, vlvlamos um clima indlsfarc;nvelmente tenso. Havia os 
que negavam ao Presidente condições essenciais ao exercício da 
Primeira Magistratura do Pais. Julgavam-no despreparado para 
o cargo, pintavam-no como um temperamental, cujas explosões 
de ânimo levariam, quase com ce-rteza, a um retrocesso politico 
Inevitável, apontavam, no seu pasado próximo de homem de ln
formações, uma pessoa inadequada para prosseguir no desdo
bramento do processo ltberaUzante, Iniciado em t,o de janeiro. 

Desde o primeiro instante do Governo, o Presidente enfren
tou crises no campo social e econômico. As greves, por todas ns 
razões, eclodiram de ta1 modo que é tmpossivel deixar de pensar 
numa cuidadosa orquestração plnnejada, para pôr em xeque a 
administração, federal como estadual, quando ela era necessarln.
mcnte débil pela mudança dos dirigentes em ambos os nivels. Não 
se deu sequer tempo para que o Governo se Instalasse. O Minis
tro do Trabalho, essa ndmlrtlvel !lgura de hábil e sereno negocia
dor, levou mais de um mês, no Inicio de sun gestão, administran
do greves. Ele, que vinha. de expcrJCnclas vitoriosas no campo tl
nancciro, e que multas supunham desastrada escolha para a sen
sível área trabalhista, ngignntou-se nesses dias sombrios e reve
lou-se o grande Ministro do Trabalho, conciUador, tranqütlo, fir
me nas suas posições, mas tolerante. 

O quadro, Inclusive no setor do funcionalismo público esta
dual, que nem aos tempos do Dr. João Ooulart havia rrrevado, su
ger·ta uma deliberada provocação, um planejndo processo de de
sobediência clvll, que o fundamento alegado da Injustiça de uma 
politica snlarlal não conseguia esconder. E não o conseguia por
que, se é verdade que o funcionalismo públlco sofreu sucessivos 
achat_>mentos em_ sou poder o.qulsltlvo »larlal, até porque para 
ele nao havia e nao hó. uma politica salarial, o mesmo não podia 
alegar o setor das lndú.strlas de transformação provndamento 
benetlclndas por uma elevação - e ninguém pod'e negar Isso -
dos .salários reo.ls~ a partir do 2.0 semestre de 1068, Inclusive. 

Os moviment.Qs de massa não se restringiram nos trabalha
dores. Surglrnm entre os_ estudantes, ora sob a forma de. greves 
de variada fundnmentnçuo, ora em nitlda provocação, como o 
encontro programado pnrn Salvador c lá realizado. 

Parn.Jclamen te, algumas vozes de oposlcionlsto.s raziam-se ou
vir cm comlcios Insólitos, pregando até mesmo a Invasão de pro
priedades e a. resistência n decisões j udlclnts, no mesmo velho 
cstllo do pnssndo não multo remoto. 

Mesmo pnrn 11 l'l.rcn sensível, que é n mllltnr, houve rcpeU
dns tcntntlvns de envolvimento nn paixão pollttcn. 
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mch·o~ 100 dlns de seu Governo quero, também, fm:rr umn a·cfc
rCncln <'Spccinl n ntunçüo de V. Ex.11 , como Líder, nesta Casa. 

O SR, JARRAS PASSARINJIO <ARENA- PAI - Obrigado. 

O Sr, Jose Lins tARENA -- CEI - Durante esses trCs meses 
só temos que nos orgulhar da maneira como V, Ex,u nos orientou, 
r.onduzindo a liderança do Governo, no senado Federal. 

Multo obrigado. 

O SR. JARRAS P,\SSARINIIO !ARENA - PAI - Nobre Se
nador José Lins, o meu discurso é um desdobramento do brilhan
te discurso de V. Ex.n que trat:~u dos. aspectos cconômlcos, c~ 
maior profundidade, Agradeço n V. Ex. 11 as pnlnvrns flnnis ate 
porque esse agradecimento deve ser feito no reverso: cu, sim, agra
deço n prova de companheirismo da Bancada. 

A firmeza com que ntuamos aqui, sem nenhum tipo de arro
gância. mn1·cn, estou cu nbso:utnmcnte convencido. o nosso rela
clonnm~nta, como também estou convencido de que marca o meu 
relacionamento com a Minoria, através do seu Ilustre Lider. 

Quando citei, ainda h:i pouco, ns desvantagens do dlstrlbutt
vlsmo .precoce, eu me servi de fatos concretos e não de imaginá
rios. Fui buscar antes e coleclonel as propostas que toram vota
das ou que estão cm curso nas duas Casas do Congresso, e a maio
ria tramita pela Câmara dos Deputados; re!erl-mc àquelas que 
já !oram votadas, mas deixei uma alusão muito clara àquelas 
que ainda virão a ser votadas. 

Ainda ontem ouvimos, c preteri não aPartear. V. Ex.11 o tez, 
o nobre Senador Roberto Saturnino, quando S. Ex. 11 declarava que 
não havia uma politica energética para o País. li= um lapso de 
S. Ex.•~ cm l'clnção a ele próprio, as atlrmativas que ele tem feito 
nn Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo Nucl~ar, 
porque justamente uma de suas criticas mais agudas é sobre a 
estratégia nacional para o campo energético, quando S. Ex,n de
clara que não se deveria ter co:ocado tanta ên!nsc n, Programa 
Nuclear. Ontem, para surpresa minha. S. Ex,11 considerou o Pro
grama Nuclear como absolutamente dispensável, e, !ai até mal:<; 
longe, "Inútil", dis-se S. Ex.•~ 

Ora, nôs sabemos que essa politica energética tal fixada cm 
função de um estudo preliminar, consubstanciado num Relatório, 
jú ramoso na CPI, o chamado R~latór!o 00, -cm que se flzer~m 
trêH pro,jeçãcs; uma otlmista. uma pessimista e outra de melo 
trrm:>. Foi cm relaçúo â projeção de melo termo que se pretendeu 
fazer c:>m qu~. no fim desta década, nós tivéssemos, já, a posslbi
lldndc de não estagnar o País com demanda contida. c n única 
fcrm11 àquela nltUI'n de fazê-lo, seria, segundo os dados do Livro 
Branco. se~undo os depoimentos dos n::ssos melhores técnicos, se
ria. repito. Incorporando, desde logo, a produção jú ren:lznda de 
energia primária àquela que viesse orlg!nó.rla de fonte nuclear, 
ou seja, a nuclelétrJca. 

O Sr. Jt~sC Lins !ARENA - CEI -Permite V. Ex.•\ um aparte? 
O SR. JtiRB,\S p,\SSARINIIO <ARENA :'.\I - Pois não. 

Ouço ~ aparte de \'. Ex.n 

O Sr .. Jose Lins lARENA ... CEI -Nobre Sen:utor, V. Ex.'~ cs
tã com toda n razão- r::t,, h.·t ,:,r.-:das quotnto .1 tstu. 

O SR. JARRl\S Pt\SS,\Rl!'IIHO • ARENA - PA 1 - ~obre Sena
dor, devo dizer a V. Ex.R -- :·H.' nw rwrmitc o r.hl:Hl' -- que eu me 
ndmirnrla se V. Ex.11 disscssr que ~·~J nb.o estou com D razão, .Ainda 
ontem, nós comentamos Jsto eG:n rclaçüo a Oposi\~ltl. 

O Sr. JoNC Lins IARENA -·- CEJ - Mus, nollre Se1ndor, não 
C só quanto a polítlcn naciuna: Je prúduçüo dt· l'.n,·:-~l:J. que cu 
dt~scjava fazer a obsei'vaçfio. ~: qu:1:1to a politica munJI:~:. Todas 
ns projccõcs novas prevêem qw~ :-~ !~art!cJ:Jação dn f·llt:rgut nuclea~, 
no mundo, passará dos 3•;; atua:.~ ;.1:tra 1;) n 251; no <•J:o :.!.ilOO. Ha, 
clf'certo problemas de nalurez;:. :·,dJtlr:n. mas j.IJ:~::•: problemas 
tCcnlcos rclar.ionados com a ;;rt>(:::•·Ju, uw c a /)~~;;uran(!n ela encl'· 
gtn nuclear. Hó. p!'Obicmns pnlit:r:;:: >·tva·\JS, sem dúvida, de com
]WnPntc.s, os aspecto~ psico.:;.~lll': tj•: m~i.s nüa quanto no aspecto 
técnico. 

O SR, .IARIHS I'ASSl\RI:\110 I ARENA -- PJ\ I - Veja V. Ex.'• 
que, numa p;u;saAcm de meu tllscur::;o, qurmdo sallentci o que me 
pareceu grn.visslmo. que tal es;:;a 1mtrcv!sta do ChnncehH' dn Re
pública Federal dn. AIPmanha, cm que fala que pode Ir nlé il ~uerrn 
IHtrn ~arnntlr n sll]ll'lmento de pctról1~0 pam o Munc!o Ocidental, 
eu mostrava f!lll' t1!11:l ela~; uo'i~us pspe1·ancas búsl!!il'i eslú exatamen
tc neste J1I'O.Jeto cm curso, na utualldnciC, cm l'fAIPU, que e o da 
t;·an.::fl'l't~ncla, a cerca de mll qullômetras, 1~111 corrPnte contínun. 
c nltn. voltagem, da energia que deve ~cr ~el':.tda cm Fo~ do l).:IJat;U. 

Ora. Isso não Prn conlw<~lc!u quundo o projeto foi pri'JHll'a:!o, 
fJIIHndo o pror,ramn rol oil.Jt:to do ltcordo cntn• ns dua~; naçut!S. 
C•Jll"eqiicntt'lllt)lltC, dil"l•i maJ:i adiante que C fúr.ll, l'l'Uinwntt•, Cl'l
tifoal' O'i falos !llW j:'t Pst:ln acalmclos c cujo rc!iult.:H!o se r~onhcr:e. 
o rllricll sf'!'ln, no momento oportuno, dizer qual :wria n meJ110r 
nltt~rnallvn. 

Alndn ontem, vi, tambrm t•strnnhnndo, que se dlzlu que o r.o .. 
bre Senador Roberto Satumlno nflo hnvln pregada aqui o rnelo
nnmento. PrcAou. Se virmos os dados taqnlgrál'lcos, verlrleorcmos 
qur pregou. E, quando se ralava em I':ICionallzaçüo do consumo 
rit' enrrg-ia, isso foi lcvndo cm tom joco~o. Pois, a~-:orn. provatrl
mentc, vnmos ter de che({ar a Isso. Os jornais de hoje já notlclnm 
que é provável que o passa seg-uinte seja o do rnclnnamcnlo, dian
te da brutal elevação desses preços, 

Estou mostrando a V. Ex.ms um dado, que Interessa segura
mente il Oposlçfio coma a nôs, porque todos estamos dcscJcso.<; do 
que o Brasil vença a crise económica, cln não serve à Opo~Jção 
coma não serve a nós. 

Pois quando vi o Presidente da República receber os dcputa(Tos 
r.staclunls do Rio Grande do Sul, a eles .se dirigindo, Sua ExceiCn
ctn. dl.ssc que tinha extrema preocupação com o ano corrente e 
até com os dois anos seguintes. Por quê? Porque o consumo de 
energia proveniente de petróleo estaria nos levando a um prová
vel dlspênclo de 7 bilhões de dólares este ano, com o rcmanejamen
to dos preços. E, segundo, a nossa dívida externa. sem dúvida, 
t~mbém nos obrigava ao pagamento do principal, o serviço da 
dlvlda, no todo, cerca de 6 bilhões de dólares. Ora, só lns-o: 6 mnis 
7 bllhCes rcprcscntnrlam 13 bilhões, seguramente, cquiparável.'i a. 
um esforço multo s:rnndc do Brasil para as exportações. 

E a resto? Poder-se-la parar a mercado interno? Poder-se-ia. 
e~tagnar, em definitivo, o crescimento brasileiro? Não! Quando 
se declarou que o objctlvo era atingir taxas menores de dcscm:ol
vlmento, e quando o Ministro Slmonscn aqui, nesta tribuna, de
frndeu o desnqucclmento, agora j:í chamado resfriamento da In
dústria, não se estava dizendo c pregando uma forma clrt'Jrglc-a r.o 
p•·accsso, mas ao contrário, uma prova, de alguma maneira, bran
da que evlta~sc uma recessão pela qunl todos nós pagariamos. O 
!ato é que nós estamos diante de dias muito sombrios em relnç>ao 
[•ú ponto de vista cconõmico; uma Nação como a no.!'!sn, é até cer
to ponto surpreendente que ela tenha vencido n sobrecarga c!os 
pagamentos que nós ::amos obrigados a fazer na exterior, através 
ela compra. coma eu disse, de um pouco mnls de quantidade de 
J1drólco do que comprô.vnmos cm 1973. Se não estou cqulvocn;To, 
eram 800 mil tarrls/dln cm 1973, porn 1 milhão de barris hoje, 
que ccmpramos. E para essa dlferrnça de 200 mil bnrrls, que cnr
lt:spondcria n 1/4 do total da o; compras de 1973, nós estam41s pagnn
c!o até 10 vezes mais da que pagãvamos antes. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB ·- RSI - Pcrmlte V. Ex,n um 
aparte? 

O SR, JARUl\S l 1o\SSARINJJO !ARENA -- P."\1 - Is~o, por
tanta, deve ser objeta de preocupações c de reajustamento de uma 
politica energética, 

Ouço o nobre Líder Paulo Brossard. 

O Sr, Paulo Bro~!'ard IMOS- RSl -·Não :;e encontrando cm 
plcnúrlo o nobre Senador Roberto Snturnlno, a cuja lntcrvnn~ão 
de ontem V. Ex.1l refca·Iu. eu cestaria de lembrar a V. Ex,l\ que 
o Senador Roberto Snturnino tal. seguramente, o prió1elro a fazer 
cC'Ins\dcraçõcs no sentido de advertir o Governo acerca da neces
sidade de disciplinar a ~onsumo de combustível. 

O SR. JARR,\S J',\SSARJNIIO c ARENA - PA) - Niio ncg~; 
r.o contrário, afirma. 

O Sr, Paulo Brcssnrd IMDB- RSJ - Mais, S. Ex.•~ disse que 
currciamos o rlsco de. chegar ao ponto de haver necessidade de 
St1r decretada um racionamento. Mas que, antes disso, havia nc
ccs!:ldade do que ele chamava uma racionallznçüo -no consumo do 
pntrólco. Que se não houvesse estas medidas raclanalizaCoras, nós 
chegaríamos fatalmente no que .serln mnls grave, evidentemente, 
o mais g:ravc é o raclannmcnto. E quando S. Ex.n dlzln Isto nesta 
Cnsn, eu me recordo multo bem, era objeto de expressões lrõnlcns, 
n Oposição ern chnmadn de pessimista. E cm nome do Gaver1~0, 
1nals de umn vez, um Ilustre colegn nos~o. que hoje nqui não se 
encontra mais, declarava c rcnflnnavn que o Governa n5.o co
g:ltnva de tomar tal medldn porque ela mio era nccessárln. Inte
IJzmentc os fatos vieram confirmar as previsões que não cro.m 
pessimistas, .mns ern.m renllstns, feitas pelo nobre Senador Rober
tu Saturnlno. E V. Ex.•l n(;'ora mesmo ncnbn de dlzcr que as pct·s
pcctlvas süo sombl'las, elo que aUá!i cu não discordo de V, 8x,n 
Ern npenns o registro que ctc~cjava tnzc;· cm dcfl':m, .se C que clt•fcsn 
prPclsavn- .ser feita, mas de qualquer tormn pnra rcnlc;ar a objc
tlvlclades dns apreciações feitas, jó. h(l 4 anos, pelo nobre Senador 
JlL'lo Hlo de Ji1nelro, Roberto Saturnlno. 

O Slt •• J1\IUS1\S P,\SSr\IUNIIO !ARENA- PAI ·-· Nobre Lldcr, 
t:u nüo g-m;tal'ln que o (\Jscursu que pretendia t'azc1' hoje, ~;em ma!o
l"l':i )Jrt>tcn~Qc:-;, L' que vl~avtt npL•naN dnr um fecho um lauto JHO~ 
!or.olnr. ao rnc['J'I'nmento dl'sta fase de nos~os twbalhos, .'ie tl'nns
farma~st• llllll1 dcbalL• cm l'eln<;liO its ul'lrmatlvno; elo Scnntlor no
llm'to Snturnlno. 

Como ·~ston trntanc\o (]O prolll1•mn no wnt !do Jdohul. 11 natural 
que eu faiP na ('Jtii~Stüo enPn:Ctlca, pois L· das Jll'incipaJ:;. f.: n cl'\:w 
do monll'nto, provavt•lm!'lltl~, t•ntl'l' ntl:; 
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Mas, gostaria dé chamar a a.tt·nç;i.o de V. Ex.li paro. um rato: 
nqul nesta Casa jú houve vozl's da Oposlçüo, cntfto não Uderadu 
por V. Ex.!', como o fato a que V. Ex/' se refere, não ocorreu sendo 
(~11 Líder destn Casa r. do. Bnncada da Maioria, que dlzlam que nós 
tivemos t•stadlstn.s de quintal, c pior até do que quintal, depois 
({li uma expressão, parece-me, que de gallnhelro, uma colsn qunl· 
quer assim, que não Unham ::ildo capazes de prever o que la ncon
tt•ccr. Ao que cu retruquei que, tnmbêm neste caso, teriam sido 
t'!>tndlstus do mesmo Upa de qualificação pejorativa todos os do 
mundo oclc\cntal. todos. Po1·quc não houve, nfto conheço ncnhumn 
- t• procuro ler a respeito de nações desenvolvidas do mundo -
n~.o conheço. repito, nenhuma afirmativa num Congres~o. ou de 
um executivo Importante a respeito das possibilidades de uma va
riação tão brutal das preços do petróleo a partir de 1073. 

Bem, quando V. Ex.11 diz que as palavras do Senador Roberto 
S:1turntno acabaram se confirmando, V. Ex.n hã de me permlllr 
que. sem nenllum laivo de Ironia na rrn.sc, cu diga que. neste 
caso. cu devo compreender ou aceitar que o Senador Roberto Sn
tnrnlno foi cnpaz de prever o que aconteceria no Irã. 

Porque, o que estamos n pagar são conseqüências dos meses 
t~m que o Irã, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, 
teve as suas reflnarlns paradas c teve os seus po:;os de explora
ção lnterrom}lidos na sua produção. 

Hoje, o que !az o Irã? Para recuperar o dinheiro perdido pelo 
não envio deste bem primli.rlo para o mercado mundial. sob forma 
de exportação paro. ele e de Importação para nós, ele multiplica os 
}lrcços: o que vale dizer que, no decorrer do ano. a Irã pretende 
r•·stabcleccr o orçamento derivado da exportação de petróleo, sem 
exportar a mesma quantidade do produto. 

Entf\o, quando tlvemos o primeiro passo que tal em 1973, re
llito, não conheço no parlamento mundial. no parlamento que se 
preze, uma só voz que !asse capaz, que tivesse sido capaz de pre
ver que, cm 1973, o petróleo seria ut!Uzado como lnstr~mento de 
J(ucrra. através do embnr~o c como Instrumento economlco, em 
relação nos países Industrializados. 

Coma não conheço ninguém que admitisse que o It:,ã teria n 
destinação que teve, cm relação a questão de lmportaçao de pe
tróleo e, comeqücntemente, de crescimento dos preços. 

O que vale mult~ bem aceltar a !rase do Mestre Eugênio Gu
dln quando diz que estamos paAando um confisco de cerco. 4 a 4,5 
bllhõc.s de dólares por ano a OPEP. Por que o contisco? Porque, 
como acabei de dizer. para, praticamente a mesma quantidade, 
nós :mltamos de soo mllhões de dólares para 7 bllhões de dólares. 
Con~eqüentemente. hã um c:;nflsco que estamos pn.g;nndo c que 
não sabemos ;tté quando vamos pagar. 

Mas eu desceria, se tosse o caso, nobre Senador Paulo Bros
sard, ao exame mlnuclos{l do ponto de vista do Senador Robcr_to 
Saturnlno e que V. Ex.n conhece tão bem c cu me prezo de nao 
desconhecê-lo. 

Um dos pontos que S. Ex.n cnrn.cterlznva. aqui cr~ o qne de 
dlzlo. o erro do modelo cconõmlco br.:l.Silclro. estimulando o. pro
duçüo de automóveis. E tnmbêm o erro do. politico. de tmnsjlot'
tt~s brasileira criando rodovln.s. Este ern um dos pontuo; !undn
mentnls da.; criticas do Senador Roberto Saturnlno. 

O Sr. 1•aulo Urossard r MDB - RS l - Permite V. Ex.11 um 
aparte'! 

O Sr. José Lins I ARENA- CEI- Permite V. Ex." um aparte? 

O Slt. JMUl,\S p,\SSAiliNIIO <ARENA - PAI - Concluirei 
j;l (' ctnrcl o aparte ao Senador Paulo Brossn.rd c. em o:;eguld<L, a 
V. Ex.11 nobre Senador José Ltn::;. 

Só qul~ro ver quem, no tempo em que se plnncjavn o dc:wn
\'Olvlmcnto rodovlnrlsta do Brasil, tN1l'la dito que o bnrrll de pe
trolro que custava dois dólat·cs y ao ccntnvos ln pns.;,\r pnra 30 
dt'lJares. Se ( ncontrnr Isso, cntuo, SCl'Cl o primeiro !\ vir aqui 
!uzcr n minha culpa de falta de visão. Mns não encontrei. 

Qunr.do nós a fazíamos todo mundo fazln, todo mundo In
dustrializado o razia: jognvnm no petróleo a rente !und:uncntnl 
dc proclução de sua cncn~ln prlmúrla. 

De maneira que, nito me pnrcct• que estas criticas fo'lU'm 
Jw.;!ltlcadns, as outra:; sim, concordei L•m g-rande parte com ns 
ntlrmallvns dt• S. Ex.n, aqui, a respeito dn. n~crssldndc de uma. ra
c!onnllz:lçüo ou ate o racionamento de pt!trolco. 

O Sr, l1aulo nros~mrd tMDB - RSI - Permite V. Ex.n um 
np:u·tt. :~ 

O Sll. JAltUM~ J•ASSi\.IUNIIO I ARENA- PAI- Ouço a nobre 
Scnaclm· Paulo BI'OS!ittrd. 

o Sr. Jlaulu nru:-;s:~rd tMDB ---- RS\ -- Dt~sejnva ob.scrvu.r tL 
V. g:.,:n qtw o nobr1 ~ St•nador Robl'rto Saturnlno t'ealmel~lt• tt:t.1 
pn·vlu o qttl' acoutL•ct•rla no lril l' nunca lt•VL' ,~.,ta PI'L'It~:t:-.:tu. :-la.'\ 
ucunL et· qut• o prnblt·nm. bnjt• agravado dt• uma ma1wll".l 1:l1;;tn-

tesca. cm ritmo acelerado, vinha se agravando em relação iJ sl
tunc;õ.o do nosso Pais. 

O Sll. JAilBAS PASSARINHO <ARENA - PAI - E a ls•o se 
deu resposta, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSI -E a. esta sltuaçãu é que 
o nobre Senador !azia sucessivas advertências, da mesma ma
neira que Jazia, como tantos outros membros da Bnnc:1da da 
Oposlçiio, a respeito do crescente, progressivo endividamento ex
terno d'J Pais. De modo que aquelas observações vieram cfetlva
mentc c in!cllzmcntc ser confirmadas pelos !atas. Ainda mais, 
V. Ex.u disse que cm Governo algum, cm Pn.rlnmento algum. es
tas coisas foram ditas. Não. V. Ex.n há de convir que o fenômeno 
que começou entre 1973 c 1974, os outros Países o adaptaram as 
suas economias, para aquela grande transformação ocorrida na
quele momento, enquanto que a situação do nosso Pals continuou 
a agravar-se de ano a ano, antes de chegarmos a situação de 
quase colapso criada com os acontecimentos do Irã, já neste ano 
de 1979. 

O Sll. JAilBAS PASSARINHO <ARENA - PAI - Agradeço a 
V. Ex.n o aparte que me ensejaria um debate, que me estlrnuh -
como sempre me estimula um debate com v. Ex.llo - apesar Je ~u 
saber o ha.ndicap que levo neste caso. Em primeiro lugar, nobre 
Senador Paulo Brossard, eu diria q.uc hã. um pouco de simplismo 
na afirmativa de que os outros pa1ses adaptaram as suas ~COllo
mins a situação. E quero me reterlr â. palavra sem tom pej,)ra
tlvo; po.rcce-mc uma análise mais simples do que deveria .~er. 
Toc!os nós sabemos que somos, hoje, o segundo importador de pe
tróleo do mundo e o prlmelro no elenco de países em desenvolvi
mento: todos nós sabemos que os outro.3 pnises afetados funda
mentalmente pela questão de petróleo, em volume ainda. que tne
nor que o Brasil. mas ainda assim ba.stante expressivos, eram 
países lndustrlallzados. V. Ex."' se lembra de que o Japão. a Ale
manha, a Holandn., n Frnnça toram pai_;;es atingidas por l!sse 
processo. Ora. dizer que eles adaptaram as suas economias é 
simples Cizcr. Mas. na verdade, o rato é multo mais grave porque 
não poderíamos utlllzar os recursos que eles utlllzaram, por uma 
razão multo simples: é porque não sendo o nosso Pais Industria
lizado, não dominando nós o merendo externo, não poderíamos 
fazer a tríplice tátlca. que eles utilizaram que acabou .loga.ndo ~o
bre nós a responsabllldnde acrescida. 

Pediria a V. Ex.n que me permitisse concluir este l':lCiocinlo! 
Primeiro, diz-se até que alguns desses países estimulou o procl!sso 
inflaclonli.rto Interno como uma !arma de diminuir na realidade 
o preço pago ao petróleo ãrabe. O Japão chegou a ter, no ano 
dt! 1974, se não estou equivocado. 30':: de intlnção c no ano se
guinte desceu praticamente n zero ou seguramente a menos de 
5':í porque c.stimula.do a processo intlacionãrio daquele ano, 307c 
a mais, de Inflação, dentro do Pais significava 30'7r a menos no 
pagnmento do dólar de cada barril de petróleo consumido. se
gundo, estabelecido o processo de recessão que o Japão fez. au
tomaticamente os seus produtos Industrializados v~ndldos pnra 
nós, c para os outrcs países receberam, no mínimo. 30t;~ • de au
m_ento também. E somos nós que csta.mos pa.gando. Terceiro: Ja
pao, Estados Unido~. Alemanha, França, Inglaterra tiveram o 
tllé Co processo da crise energética mundial. Por que? Por,:aue 
eles pn.ssaram n fazer a reciclagem dos petrodólo.res nos seus ban
cos. Os ô.rabes não vinham colocar Isso no Brasil. mas colocavam
no no City Bank, ou naquele banco alemão que eu não ouso dizer 
o nome porque não sei pronunclã-lo c tropeçaria na pronúncia. 
E nós não teríamos como captar es.scs recursos e esses rectlr~o:i -
como todos sabemos - que lriio para o ba.nco gerando novos re
cursos, à medldn cm que se trabalha com velocidade, nn circula
ção des.so dinheiro, ganhando o dlrerenclnl de juro. Então, é rácll 
se adaptar economias industrializadas à custa Cc palscs como 
o Bra.sll. Nós não Uvem:s essa possibilidade. Hã dois pontos mais 
que gostaria de anall.~ar no nparte de V. Ex.n, mas lntt!rl'ompo 
para ter o pruzer de ouvi-lo, Senador BrosSard. 

O Sr. Paulo Bn,ss.·ud !MDB - RSJ - Eu não discordo. f'Jnl
ncntc Senndcr. n(m poderia tazê-lo, de que o. sltunçiio do BratSU 
era distlnl.l da situ:lçiio do Jnpiio, da Alemanha e da França. Ma.-;, 
o que aqui foi dito, multas vezes, não é que nós devcs.scmos adot!Ll' 
n mc.smn politica daqueles nnücs ... 

O Sll. Ji\RIIAS Pi\SSAitiNIIO !ARENA - PAI - E que nós 
dcvcrlnmos adotn.r? Qual é n receito. pnrn có.? 

O Sr. P1,ulo IJrossnrd !MDB - RSl - Adotar uma politica 
ccmpntivel com a nos~n sltunçiio c com n..c; nossas posslbllldadcs. 

O Sll. JAilHAS I'ASSARINUO !ARENA -PAI - Isso é Gê· 
nero; cu quero espécie. 

O Sr, l•:tuln Uros'i<Utl ( MDB - RS) - E no ::onl.rlir!o dl.s~o to! 
renUncio exntamcnte uqucln polillcn que o nob1·e Scnadot' Sn
tumlno Brn(.ln tantn.'i vczN; criticou. 

O Slt. JAitiiA~ I'ASSMUNJIO <ARENA- PAI ·- (,ual? 
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o Sr. l'aulo Urossarcl t MDB RS • - A do r.•stimulo ela ln~ 
dústrla o.utomobllisllca c a do I'Odovinrlsmo. O Governo Ol•lscl. 
no seu Inicio. lançou Inclusive n tese da ferrovia. seria n l'l'~llll-
11tação do. f<'rrovl.:t, cuja obra glorl0sa haver!.::~ de ser a Fenovlo. 
do Aço -politica lo~o depois abandon:tdn. Este C um outro pon
to. hto, para não f:tlar na ~olução bra.sllclra elo problema do com
bustivel - n solução do álcool - tão procrastlnndn. c que se 
outras tlvc~sem .sido as medidas ndotndns. n situação do Pais, 
11o.1e. seria evidentemente melhor do que n cm que ele se 1'1''1-

contra. 
O SR. JARII,\S PASSAitJNIIO tARENA - PAI Pcrmilu-tnr 

V. Ex.•\ que comente o .seu npnrtc, ngorn. 
Tomo-me por rcjubllindo. Srs. Scn.::~dores, de ter ouvido o que o 

nobre Scnndor. Llder da. Oposição, acaba de declarar. 
vnmo3 fnzcr uma an:\Usc - tanto quanto passivei -- cru·te

s.lnna das afirmativas de S. Ex.n, qu.::~ndo pedi que passasse b. es
pécie e :miss<' do gênero. 

·A critica seria por não termos continuado a estimular a pro
dm:ão nutomobtlístlca. E como o automóvel estava consumindo 
gasolina, então seriamo . .; os rcsponsâvcis pelo acréscimo de ~a
sollnn. Qunnto ao nobre Senador Josê Ltns disse o que h;so .•·Jg
niflcnva? Pergunto a V. Ex.11 c direi, de:;dc logo: um barril dr pe
tri:lco. lt•v.ICIO ao re!tno, entre os diversos produtos c subprodutos, 
ele produz ~t g:a.sollnn entre 25 c 30';.;. 

Tomf'mm. t~m tnvor da tc~e da Oposição, 30'i;. Iria.mo:-; vt•ri
ficnr q11r o n·clnmo da Oposição - que crn a Imediata c::loc:J.M 
cão de :!tl'. rle âlcool na mistura da gasollnn para o que os mo 4 

tores poC:Ninm prescindir ate de ndaptac;ão, essa mb;turn de 20'; 
srt'!am 2G•.; sobre 30';. o que slg:nitlcnria 6':;. Ora, 6';; se nós 
dc.!;dt' l::g:o nprovcitósscmos todo.-t os motorC'<> existentes no Pai:-;. 
para fazer un1n mistura de 20';; de álcool, 6',; seria a nossa eco
nomia, o que não é desperzivcl. Mns. seriam 6',;, mela dúzia por~ 
cento. cm rclaçüo no crescimento de despesas de 800 milhões pJ.rn 
7 bilhões de dólares. Es::cs 6''i rcprPsentarlam umas duns ou lli>s 
centenas de milhões de dólarl':-; apenas. E aqui que cstâ a rllfe
rcnça entre n flexlblllc!ade que tem uma indústria avanc;ndn. um 
pais lndustrlllizado, ou pós-lndustrlnl como jâ t:!mos no mundo. 
e o Brasil, 

Vejamos se o projeto do ãlcool foi proerastinado: jâ f'.~t;nnos 
nest:! momento com o projeto do ãlcoal, o PROALCOOL. aba.st::o
crndo os 20•;; neccssãrios neste instant(', c teremos que dJ.r o salto 
seguinte, o snlto seguinte sim sc1'â, pura wor; de tl.Jcool. 

Htl. dias aqui, num discursa brllhnnti~slmo. o nobre Scn~do;· 
pt•lo ?inui. Alberto Silva, mostrou os caminhos abertos para mna 
nova }wrspectlva realmente revoluclonãrin, que ê uUllznr, 11ó.o o 
álcool hidrntndo sozinho. mas com urn aditivo, para substituir o 
óleo combustível e o óleo dlc.scl. Ora, a combustivcl c o diesf'l 
sozinho~ rcp1·escntam 70•,; ou quase 70 1

,; dos dispêndios cm JW· 
trélco. 

O Sr. Pau ln Hrossard 1 MDB -- RS I - Eis um dado dn. matar 
lmportáncln. 

O SR. JARR;\S I'ASS,\ItJNIIO I ARENA - PAJ - Do maneira 
que poupnr 6t:í do totnl sem poder chegar ao patamar superior 
~cria, sem dúvida, umn nchcgn. mns jnmais a solução. A ~oluçân 
não seria. E nüo estamos n~rnsndos no tempo C'm relação a Isso. 
Agora. prestem atenção V. Ex.u·1, por faval', qual é a situação brnM 
sllcira? Temos nós possibllldndcs que outros pniscs não têm, acre
dito, acho que padcmoc plantar petróleo, como se diz cm bou lln
guaJ;::om, :1 partir ou do marmcl~lro ou o :'llcool a partir dn cana
de-açúcar, ou do bab:-~çu, praza nos cétiS que seja melhor do que 
o dn mandioca; mas temos ainda excelentes perspectivas de outrns 
fontes nlternntlvus. 

O Sr. Paulo llrossard IMDB- RS! - 1!: verdade. 

O SR. Ji\llBAS l'i\SSi\RINIIO !ARENA - PAJ - Mo.s essu.< 
fontes altcrnntlvas, inf~llzmcnte, J;eogrntlc:~mente núo nos estão 
ajudando. As grandes reservas hidrlcJs estão a. dl.stãnclas tão gr.1n~ 
dcs que ate ngoru, tecnologicamente, não temos um 8Ó exemplo no 
mundo de transferência de g·1·andes blocos de energia a gr:mdrs 
distâncias cm corrente continua. c alta voltJgem. Até a~ora, qu;mto 
mais hfi cinco nnos, quando se f.::~zlam as criticas a que nos referi
mos :~gora. Segundo, podemos também nos basear nas m.::~rés mo
trlz~s. c!Js dfto resultados espct.::~cul:tres no Brasil. mas n partir de 
onde? A partir do pa.ralC'lo elo RecUe p.:tra o No1·te. OI'U, o consumo 
d1• que prcchamos é nJ Ur~·a Sudeste: a tu·ca prlnclp.:t\m!•nl!' nrc
l:tela é a úrca sul. Temos tnmbém ainda a diferença dr. lemp:·ratu-
1',\ c\ :'Is {tgna.'i dos mares, dn ú~o:na supt!rflcl:\1 c da.s l'q~uas ,\ lt~ cota 
menus quannta; t·s~ao.; tt•mp~·raturJ.<; só s:ln :~provt'ltúvl•is e .~ú süo 
('XPI'rsslvns do Nmdt•stc para o Norlt•, nüo temos outra ill'r:-.pt•etlv.t; 
t1•mos tliulmcnlc a pnsslbilldad~· cúllca c~ po:islblllctaclr c\;1 :.•nt•rgia 
:miar, em r1ut• o munclo Inteiro ainda tal.l'la. lsr:wl tem hoje o 
mais th•:wnvolvltlo pro~nuna d1· encrp;la iiOlar e ainda nfw lt~m 
!~l':lllCit' l'X(ll'l','i,~ttO. 

_.......: ....... 

De maneira que nilo podr.mos, honehtamcntP, como homem da 
Maiorln, nccltnr que o ROVcrnn tenha :ildo pouc<J zeloso, lmpl'i'VI
dcnte c incon<::cqüente, Porque é fácil, como uisse, criticar Oli íntO:'i 
acabados; c como disse c reconheceu comlr:o. evidentemente, o 
nobre Líder da Minoria. nflo seria nenhum d:.! nós aqui C3.1JrlZ de 
fazer n sibila de cumes ou fnzt'r a pltonlsa. para dizer que dcnlro 
dr um mCs ou dol.s anos, o Irã tcrln tido o de.stlno que teve. 

o Sr. ]•auJo Bro:'lsílrd IMDB - RS1 - Permite V. Ex." um 
aparte? 

O Sll. JARIIAS l'i\SSARINIUI tARENA -- PAl - Poi• não. 
Ouço o nobre Senador. 

o Sr. Paulo Rrossard IMDB ·- RS1- Nobre Senador, eu cos
tarir~ de fazer uma pergunta a.pcnas: qunls as medidas concreta.-; 
adotadn..s -· não pela Oposição porque não pode ndotnr, mau pelo 
Governo que tem o dever de fazer. 

O SR. J.\JIBAS PASS.\RINIIO !ARENA - PAI - Perfeita
mente! 

O Sr. Paulo nrossard IMDB- RSl -Portanto, quais ns me· 
dlda.s concretns, adotadns pelo Governo, c que resultaram em mo~ 
dcrnçfio, em rnclonnhzação c cm diminuição do con~umo do petró
leo, quando, ano a ano, e::sse problema nvultavn nos horizonte!'\ 
do futuro do Pais? 

O Sll. JAilBAS I'ASSAIUNIIO tARENA - PAJ -Nobre Sena
dor, v. Ex.l1, como bom examinador, vlngn-se a~orn da pcrguntn 
que lhr fiz e passl a perguntador também. Eu, entretanto, nfl.o 
rugirei do quadro-neJ;ro. 

o Sr. J•aulo Hrossard 1 MDB - RS 1 - Com uma diferença, 
Excelência: é que à Oposição não compt•tc ~ovcrnar. 

O Slt. J.\RB:\S I'ASS.UUNIIO t ARENA - PA l - Ora, mm 
como não? A Oposlçüo é uma. forma di.! J;ovcmar; é umn forma 
dC' govcrn.:u. condlclonantlo o Governo; é uma forma clr. govcrn;1.r 
crtttcand~ o Govcrn~ nlquilo cm qu~ ele rcJlmcnte erre. 

O Sr. ]1aulo nros~ard IMDB- RS• - Nobre Senador, cu es
tou fal:mdo em .s~ntldo estrito. A Oposição não governa. 

O SI!. J,\JUii\S J',\SSARINJIO I ARENA - PA 1 -- Mas, nobre 
Senador, V. Ex.11 não é um homem pul'a falar 1.1penns cm llCntldo 
estrito. O estrito senso não flca bem em V. Ex. O amplo, sim. 

O Sr. Paulo llrossard tMDB- RSl -Nobre Senador, nrocuro 
!alar com propriedade. 

O SR. JARJl,\S PASSARINIIO I ARENA- PAJ -Mas V. Ex." 
fala srmprc. 

O Sr. l1nulo Bro:t!<mrd !MDB- RS1- Pergunto: quais as me
didas concretas que no Governo, po1· s~r Governo, compete tom.:a 
c que teria tomado, para obter o resultado? 

O SI!. J,\i!Jl,\S 1',\SSi\I!INIIO IARENA- PAI -Pois eu che
garei as indngar1ões de V. Ex.a c direi apenas que talvez, nnallsn
das il luz de Cltmtro anos pnssn.doo:;, e:;s:ts medidas poss~un nH'l'L'Cer 
reparos, sem dúvida,' analisadas. repito, a luz de quatro anos 11ns· 
sado~ t' ela experiCncia, que é o velho processo do experimento rm 
cruz. !!: multo fó.cil, realmei!lc, au~ll.sarmos a questão, como Jl\. 
dls~P. depois dC' consumad:i. Mas. diria a V. Ex.n: primeiro nôs 
nos voltamos para :ll~u contr:~. o qlt:'ll ~u me bati, qu~ fol abrir Oll 
perspectivas de perfuração nos eonlmto;.; dr risco. 

Qu:mdo o Oovrrno percebeu qur. as persp!!ctlvns eram re.\1-
mentc dlficcis, começou a tentar duns coisns: aumentar o. produ~ 
çüo nativa de petróleo c tentnr diminuir, por uma certa rnr.lonn
liznção de con~umo, :1~ despesa::; com a Importação. 

Nem quero citar ot nu!l~ncln do nosso qtwrido companheiro 
Lulz Cavalcante, que foi, po:· multo tempo, umn voz Isolada nqul. 

O Sr. l,aulo nrossard 1 MDB - RS 1 - Ê verdade I 
O SI!. J.\RHAS P,\SSAI!INIIO tARENA- PAI -E quero dnr 

à Cmm n notlcln agrndó.vel de que S. Ex." se operou, com plrno 
sucel:lso, no Hospital Ccntrnl do Rio di! Jnnciro. c que nqu1 dctcn
dln o contrato dC' risco .. 

O Sr. l'aulo Urossnrd IMDB RSI - Fato que nlcgra n todo!') 
nós, porque se trata de um dos Senadores mnls estlmndo.'i dt•st.n 
Casa. 

O Sr. Dirceu Cardoso IMDB - ESl - Muito bem! 
O Sll. J,\i!lli\S J•,\SSi\IUNJJO tARENA --PAI -Som dúvida. 

S. EX.11 tlt:nrú !"l'~urnmcntc infDI'mudo dt!sse aparte de V. Ex!', un
tes de ler os Anais do Senado. 

Pol~ bem, o nnbre Scnnctor Lu!?. Cavalcnnll! coincnvll ns suns 
t~spernnt,"as t•m rC'iat;fLO il IJOS!"n Jmlnn~·a r.nnu•t'clnl no.o,; ~~ont.raln~J 
dt! risco. T\VI' n oportunldndto dP eontmdltur H. Ex.11 , di~t.'IHIO fiiH', 
se tlvút'scmos <.lP p;qwnu· o t't•suitncln elos contratos <.lt! risco p:tra 
Vl~llCIT u crl.~t· íll-'.mla ela rtll'erença f•l\fl·r· llllportai,'Oea c exporta
f;iit·.~. IL'!:Lmo.~ it lmnr.anola. 
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O Sr. J•auln Urnssnrd 1 MDB - RS I - Rccordo~mc. 

O Slt. J,\RRAS I'ASSAJUNIIO !ARENA - PAI - Lembra-se 
V. Ex.n Porque hó. uma !nsc preliminar na descoberta de petróleo. 
Em qualquer lugar onde há petróleo, c que se !az a pesquisa. qunn~ 
do se encontra o petróleo, o tempo que mcdcou entre o Inicia c a 
descoberta C nunca menos de quatro anos. E a tempo da pr!!~pra~ 
dução C de dois anos mais. De maneira que lcvariamos seis anos. 

Ag-arn me::>ma, no meu desnrctencloso discurso, ~ltcl duns na~ 
va.o; Importantes descobertas da PETROBRAS, no litoral do Ceará 
c no lltoral sul da. Bn.hia.; infelizmente pnrll nós, aquela grande 
exepectativa de Gnroupa não se realizou, não se concretizou. Por~ 
que cm quatorze estruturas diversas, Srs. Senadores, cm quatorze 
estruturas diversas, quando a primeira. produz óleo e produz não 
no arenito, mas no calcil.rlo, que é uma das rachas portadoras de 
óleo mais ricas do mundo, era. de se supor que nos outros treze 
nós tivéssemos pelo menos mais uma, duas ou três estruturas pra· 
dutoras de calcário. E nas treze seguintes nós ainda não encon· 
tramas outra estrutura produtora de calcil.t1o mas apenas de nrc
nlto, arenito poroso. Então, as esperanças que levaram o Ministro 
a, um pouco açodadamentc, dizer que Iria fazer grandes !estas 
t•m relação aos resultados, estão hoje reduzidas, bastante reduzidas. 
Mas se rala que só a Bacia de Garoupa, entrando agora na pro
dução que deve entrar dentro de seis meses, produzirá. 200 mil 
barris por dia. O que correspondia, à época da sua descoberta. 
pmticnmentc à total produção brasileira daquela ocasião. 

Então ai está o exemplo. Deslocou-se a pesquisa para a pla
ta!orma, Imediatamente se criticou que a PETROBRAS havia di
minuído a velocidade de pesquisa c a intensidade de pesquisa. 
Clarol Pots se a continente tinha wspondldo negativamente, res
tava procurar ande havia petróleo, que é na plnta!orma com se
gurança. E lá estamos. 

E eu me lembro do alguns açodados Inimigos da PETROBRAS. 
que riam às escáncarns por este País, quando correu a noticia de 
que a primeiro. perfuração de uma multinacional, na bacia de San
tos, tinha dado petróleo. Porque eles queriam que aquilo tosse 
verdadeira - teria sido um golpe de sorte, ou um golpe de azar -
queriam caracterizar com aquilo a incompetência da PETROBRAS 
que durante 20 anos não tinha sido capaz de produzir, e aquela 
primeira sonda de uma multinacional teria sido capaz. Ê o elogio 
subserviente a uma multinacional, com um sabor, um laivo do 
velho complexo de ln!crlarldadc colonial que. ainda, desgraçada~ 
mente, temos. Na entanto, aqui estamos nós sem nenhum adicio
nal, um só barrll de petróleo adicional das contratos de risco, até 
hoje. Serta de admitir que eles também teriam fracassado, que as 
sct<.· irmãs não têm cnpncidad~ de pesquisar, não têm tecnologia? 

Ai cstó. uma das respostas que cu daria ao Senador Paulo 
Brossard. 

A outra !ai que o Ministro Simonscn, sobretudo, como princi
pal arquiteto dessa politica, ou dessa estratégia. admitiu que gra
vando os preços sabre um pais pobre automaticamente as consu
midores se retrairiam. 

O Sr. Paulo Brossard t MDB - RS 1 - E errou. 
O SR. JARRAS PASSARINHO !ARENA - PAI - Errou. Mas 

cu também pediria a S. Ex.1111 que me Indicassem as outras !armas. 
que me dissessem. por exemplo, que seria um resultado admlrit.vel 
nós fazermos o que outros países fizeram. Carros com placas de 
ldentlticação de número par abastecendo nos dias pares da sema
na, e as placas impares nos dias impares. 

Eu não quero !alar sabre a Brasll nesse aspecto. Maa o que eu 
Imagino que houvesse de fraude, o que eu lmagtno houvesse de 
!arma lateral, de tentar liquidar a politica nacional, acho até que 
seria tão desastroso, ou mais dcsn~trasa do que ns nossas esperan
ças de n.pcnns conter através do custo da gasollnn. 

O Sr. Presidente me adverte que meu tempo cstli. terminado. 
Eu ouço, apenas parn concluir, o nobre Senador Alberto Silva, 
para terminar o meu discursa. 

O Sr. Alberto Silva <ARENA - Pll - Ilustre Senador Jarbas 
PD.:iSnrlnho, eu queria lembrar a V. Ex.11, uma medida tomada pelo 
Governo, que realmente produziu excelente resultado, as 80 Km 
que torum garantidos nas estradas brasileiras, respondendo por 
mais de 20~:. do consumo de gnsollnn do Pnis. 

O SR. JARRAS l'ASSAIUNIIO !ARENA - PAI - E se tives
sem sido respeitados por todos os brasileiros, inclusive por nós 
Scnudorcs dn Rcpúbllcn, provavelmente n economia serln maior. 
Mns bnsta nndnr aqui, no eixo rodoviário, pnrn vcrl!icnr que o 
veloclmctra deve estar indicando 100, 110, c nté 120 Km por hora. 

E tnlvez o subproduto mnls valioso dessa mcdldn tenhn sido cm 
!nvor da:; vldns brasllclrns, c V. Ex.•L sabe que os acidentes dlml~ 
nuirnm numa pcrcentngcm também bn.'itn.nte .'il~nlrlcativa. 

O Sr. Jusé l.hlN (ARENA-· CEI -Permite V. Ex.11 mn aparte, 
nobre EiPnt\Cior? 

O Slt. JAJUI,\S 1',\SSARINIIO <ARENA - PAI - Pois não. 

o Sr. José Lins 1 ARENA - CEJ - Senador Jarbns Passarinho, 
clou uma Informação ao Plenário, com relação à. pergunta do no
bre Senador Paula Brossard; n economia feita cm combustlvel no 
Pais, a partir de 1074, pode ser avnllada em cerca de 21% sob o 
consumo projetada para o ano de 1079. Esses 21';; seriam 15% pro
Vl•nientcs do esforço de economia. da rnctonallznção por parte dos 
t•mftrlos, Inclusive nos veiculas, c cerca de 6'l com a utilização do 
ólcool anidro misturado il gasolina. Outra Informação que devia 
trazer em complemento ... 

O SR. J,\RRAS PASSARINHO <ARENA - PAI - Se V. Ex.• 
me permite, uma breve Interrupção - parque me lembrei agora 
- no. ocasião cm que era pregado aqui, não pela Oposição, mns 
p~r um dissidente de nossa Bancada, o Programa do Alcaol, V. Ex.a 
ha de estar lembrado que naquela altura a açúca.r era vendido por 
preço superior àquele com que se comprava um barril de petróleo. 
Então, era melhor negócio vender açúcar, do que derivar a pro
dução de açúcar para produção de álcool hidratado. 

O Sr. José Lins IARENA - CEJ - V. Ex.11 tem toda a razão. 
O Sr. Paulo Brossard !MDB - RSJ - Mas, não era possível 

produzir mais desde então? 
O Slt. JARRAS PASSARINHO rARENA -PAI - E é o que 

estamos fazenda. 
O Sr. Paulo Brossard IMDB- RSI -E par que esta animosi

dade com o nobre Senador Tcotônlo Vilela? 
O Slt. JARDAS P,\SSARINHO !ARENA- PAI -Não, V. Ex.• 

é que atribui animosidade. Eu apenas citei um rato. Disse que se 
nós descermos à análise da pregação de S. Ex,IL àquela altura, 
V. Ex." vai verificar c. homem conscienciosa como é, vai me dar 
razão, que o que se pregava naquela ocasião era a adação do álcool 
corno alternativa. 

Ora, o il.lcool como alternativa, eu acabei de dizer a V. Ex ... 
que ele nos levaria, na melhor das hipóteses, a uma economia de 
consumo de 6% hoje, com perda de dinheiro, porque naquela oca
sião o açúcar era o melhor negócio. 

O Sr. Paulo Brossard lMDB - RSI - V. Ex.a. há de convir 
que para ser uma solução alternativa não poderia ser implantada 
cm 12 meses. Era uma solução alternativa, mas, evidentemente, 
co longo dos anos a ser compensada. 

O SR. JARRAS PASS.\RINHO <ARENA - PAl - Mas, nobre 
Senador, creio que V. Ex.a não está bem Informado sobre a Pro
grama do Alcool. sobre a PROALCOOL. V. Ex.u. vai ver as núme
ros do programa e vai veritlcar que ele teve !ase, .. 

O Sr. Paulo Brossa.rd CMDB - RS> - Eu me refiro a tese 
defendida pelo nobre Senador Teotônlo Vllela, ainda quando In
tegrante da Bancada de V. Ex.a. 

O Slt. JARRAS PASSARINHO <ARENA - PAl - Por Isso é 
que eu o citei com um certa desconforto, porque era um disslden~ 
te da minha Bancada. 

O Programa do Alcool teve rase em que realmente não cresceu 
na velocidade que devia, mas, hoje, cresce. E se nós tivermos a 
chance de fazer a substituição total de gasolina, mais ôleo ge 
aquecimento, mais óleo diesel pelo álcool, ai sim, dirão, a Opaslçao 
cm tempo oportuno apresentou a solução mas não conhecia o re
sultado nem clentl!lco nem tecnológico. 

Sr. Presidente, cumpro o. determinação de V. EX.11 e concluo: 

Mantivemo-nos impassiveis diante dos ataques de sabor po
pulista, não raro entrelaçadas com a demagogia .. Apoiamos as ini
ciativas judiciosas da Oposição c Ignoramos. a m~lca Injusta c até 
os doestas que nas toram lançados, pelos que nao fazem da. po
lidez urna regra parlamentar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Disse o notável Milton Campos que o governo de um pais 
subdesenvolvido é um "penoso prlvllégio'', Penoso porque, como 
ainda hà poucas dias salientava o Presidente João Figueiredo, é 
!'Xnsperante a comparação entre as necessidades_ públicas, que 
sfio imensas, c ns dlsponibllldn.des do Erário, que sao parcas. 

Fácil, pois, é exercer a oposição cm tais circunstâncias, multo 
especialmente quando se ndota a cômoda posiçõ.t? de criUcar os 
ratos consumados, os programas postos cm execuçao segundo uma 
escolha de solução que, depois, provou não ser n melhor. Isso me 
lt•va, como jó. disse neste Plenário, a lembrar militares mediacres 
que, todnvtn, podem dar-se no luxo de criticar os erros que Nnpo
lcúo cometeu nn batalha de Waterloo, depols que eln se realizou, 
c os resultados conhecidos, 

De resto, defender o governo é igualmente, parn parafrasear 
Milton Cnmpos, um penoso privilégio, pois como artrmou o Imortal 
Win.ston Churchlll - "àquele que detende o governo, tudo o q~c 
!nlta à soclcdnclc humnnn, todas ns desgraças do mundo lhe sao 
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nt.Jradas cm rosto c o intimam, cm altos brados, a dizer o que pre
tende rnzcr para. remediar n situação". 

O Sr. Paulo Brossard rMDB- RSI - Daí a grande vantagem 
da alternincin dos partidos no governo, nobre Senador. 

O SR. JARRAS PASSARINIIO !ARENA - PAl - Ni\o diria 
que estou ilvldo dela, mas não me sentiria mnl. 

O Sr. Paulo Brossard ( MDB - RS I - Dai o mérito dn demo .. 
crncin., porque é no R;ovcrno que os partidos são aprovados. 

O SR. JARRAS I'ASSARINIIO I ARENA - PA l - Mns a de
mocrar.la, às vezes, leva 40 anos no poder, nobre Senador. V, Ex.a 
conhece o ~hamado Partido Socialista Sueco, que levou no poder 
42 anos, com Olor Palme. 

t uma regra de ouro, mas nem sempre um governo bom deve 
ser apeado do poder: é o nosso caso, um governo bom. Por que 
ser derrotado nas urnas? 

O Sr. Paulo Brossard rMDB- RSl -~o seu ideal? 
O SR. JARRAS PASSARINIIO IARENA - PAI - Concluirei: 

Nôs, da Maioria neste S~nado. não Ignoramos essas dlrteulda .. 
des, mas, cm compensação, lnvade .. sc o sentimento gratificante c 
reparador de estar a serviço de um Governo que se devota no ser .. 
viço da Pátria, sem destnlccimcntas, para nela erigir uma sacie .. 
dadc livre c justa. 

Era o que tinha a dizer. !Muito bem! Palmas prolongadas. O 
orador é efusivamente cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE ILourlval Baptlstal - Concedo a palavra 
no nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VI;\NA I ARENA - PI. Para uma comu
nicação. I ··- Esta minha comunicação, Sr, Presidente, Srs. Sena
dores, C d!rlp,lda mais aos Estados pobres do Nordeste e do Nm'l(', 
Diagnóstico reonômlco, feito por setores especializados das classe~ 
cmprcsnrlnls brasileiras, mostrou que a mlcrocmprcsa é de um:t 
lmportâncin real na economia brnsllclrn e que havia cerca de oito· 
centos mil empresários, c que eles. gernlmcnte não cresciam. não 
evoluíam, cxatamcnte porque não tinham g:n.rn.ntla, não dispu
nham de garnntla.s para levantar dinheiro nas Instituições rl· 
nnncelras. Isto é, nos bancos. 

Hoje, na reunião da SUDENE, a Ministro da Fazenda. Sr. 
Knrlos Rischbicter, acaba de lançar o Programa de Assistência 
Crcdltícia à Mlcroemprcsn. que oferece aval de até 60ffj. para 
que essas empresas possam !l'dqulrlr matéria-prima e outros cqui .. 
pamentos. 

Por esta iniciativa, congratulo-me com todos os representan
tes e autoridades dos Estados nordestinos, principalmente com os 
mieroemprcslirlos, que sempre têm lutado com grandes dltlcul
<lndes para poder vencer e progredir na vida. !Multo bem! 1 

O Sr. Dlnarte 1\larlz 1 ARENA - RN 1 - Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE rLOurlval Baptista I -Concedo a pulavra, 
para uma breve comunicação, ao nobre Senador Dinartc Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE 1Lourlvnl Baptista) - Em meu nome 
pessoal c cm nome da Mesa do Senado Federal, associo-me à ho
menagem de pesar que V. Ex,IL presta no saudoso e ilustre General 
José Maria de Androda Serpa, ex-Ministro Chefe do Estado-Malar 
das ForÇ'Q.s Armadas, ilustre Militar, com relevantes serviços pres
tados à Pátria c que Sergipe teve a honra de ter, há muitos anos, 
chefiando a sua Circunscrição de Recrutamento. Admirava, nele, a 
aua ttrmezn de atitude e o amor no Exército que honrou e serviu. 

O Sr. Dlrcou Cardoso IMDB - ESl - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE ILourlval Baptista! - Concedo a palavra 
no nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB - ES. Para uma comunica· 
~fio. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
no. sessão legislativa de 1978, reclamei eu, da Mesa do Senado, 
providências no sentido da reposição, na nosso plenário, contotme 
declsi\o desta Casa, hil multas anos, do busto do lnolvldovcl, do 
lncsqueclvel vulto e numc tutelar desta Pá.trta que rol Rui Barbosa. 

O Sr. Lázaro Bnrbozn t MDB - OOl - Multo bem! 
O Slt. DIRCEU CARDOSO IMDB - ESI - Hoje, entro no 

plenorlo, Sr. Presidente, j(l que recebi um alicio da Mesn, dnndo 
conta das providências tomadas cm vista da minha rcclnmaçiio 
- hoJe, ao entrar no plenário, Sr. Presidente, encontra no runda 
da snla, 10. na penumbra, onde ninguém destaca, eonrundWo na 
retaguarda do plcnó.rlo, o busto de um homem que tem que rtgurnr 

nn nossa frente, rmm quem nós não podemos voltar nunca rut. 
nossas costas c que deve estar numa posição de destaque, Sr. Pre
sidente, na frente deste plenó.rlo; um homem que, com n sua va~ 
com o seu talento c com a sun cultura, elevou o mais a.lto - o 
mais alto - o pensamento jurídico da nossa Pátria, que tal Rul 
Barbosa. Ele, Sr. Presidente, que tal a Hnla e lá engrandeceu a 
nossa Pátria, defendendo o principio de Igualdade entre as nações, 
defendendo o princípio de igualdade entre a Nicarágua., pequena, 
c a Rússia, os Estados Unidos, a China c o Brasil, que eram 
grandes. Ele, que defendeu essa tese. 

Aqui, o Presidente Lulz VIana, baiano como ele, c só tlnha 
que ser um baiano. c v. Ex.n - baiano também, V. Ex.11 tal educado 
na Bahla, na velha faculdade da Bnhla, é baiano espiritualmente 
- têm que tomar ns providências, cm virtude da decisão do pro
jeto do Senado, há. anos. Sr. Presidente, o busto de Rui não pode 
ficar na penumbra, ele, cujas luzes espirituais iluminam qualquer 
plenário, mesmo os iluminadas como o desta Casa. Lá, no fundo, 
ele é distinguido, porque é luz, pensamento, espirita, história, cultu
ra. Inteligência. 

Assim. Sr. Presidente, continuo a reclamar: o busto de Rut 
não pode rtcar no tunda da nosso plenário; o Senado não tem o 
direito de voltar suas costas na nume tutelar da Pátria brasileira, 
àquele pensamento, àquela !rase, àquela palavra, que tot a cuimt .. 
nãncla do pensamento jurídico no Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, continuo a reclamar a que V. Ex.•, 
!Uho espiritual da Bahla, e o Presidente da Casa, baiano legitimo 
c membro da Academia Brasiliense de Letras, façam repor, no seu 
devido lugar, conforme as determinações da Resolução do Senado, 
o busto de Rui de frente para esta Casa, para que nunca, nem nos 
minlmos momentos do Senado, seja olvidado, esquecido. (Multo 
bem! Palmas. I 

O SR. PRESIDENTE I Lourlval Baptista l - As provldéncln.o 
sollcltndas por V. Ex.n estão sendo tomadas. 

O busto foi colocado, ontem, no rundo do plenário c irá ser 
colocndo um facho de luz sobre ele. Como não houve tempo, Isto 
não rol feito, ainda. Agradeço a empenho de V. Ex.11 na cxa.ltn~ão 
que fnz c o Interesse em destacar, sempre, esta tlgura extraordl
nnrla que tal Rui Barbosa. 

O SR. I'RESIDF.NTE ILourlval Baptlstal - Sobre n mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. l.0 -Secretãrto. 

São lidos os scrmintes 

REQUERIMENTO N." 242, DE 1979 
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, 

requeiro o desarqulvarnento do Projeto de Lei do Senado n.O 113/7'1, 
de autoria do Senador Otto Lehmann, que "altera dispositivos do 
Código de Processo Civil, atlnentes à Intimação do devedor_ para 
a arrematação de bens penhorados", feita a reconstitulçao do 
processo. se necessária. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1979. - Dirceu Cardoso. 
REQUERUIENTO N." 243, DE 1979 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Intenlo, 
requeiro o desnrqulvarnento do Projeto de Lei do Senado n.0 120/7'1, 
de autoria do Senador Otto Lehrnnnn que ' estabelece normas 
reguladoras do trabalho avulso no meta' rural, e dá outras provi
dências", telta a reconstituição do processo, se necessá.rla. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1979. - Dirceu Cardoso, 
O SR. PRESIDENTE ILourlval BaptistOJ - Os rcquerlmcntoo 

que vêm de ser lidos serão publLcados c Incluídos cm Ordem do Dia 
nos termos reglmentnls. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1.0-Scerc
\ãrlo. 

São lidas as seguintes 
Br..,.illa, 20 de junho de 1979. 

Exmo. Sr. 
Senador Lulz Vlana 
Presidente do Senado Federal 

Comunico n. Vossa Excelõncla, na tormn. regimental, que mo 
ausentarei do Pais no decorrer do mês de julho próximo, para 
Integrar a Dclcgaçi\o que devoro comparecer 11. IX Assembléia Ordl
nárla do Parlamento Latino-Americano, n rcnllznr-sc no. Cldndu 
do México. 

Aproveito n oportunidade para rcnovnr n Vossa Ex.celôncla 
protestos de estima e consldera.çüa. - Jlelvídlo Nunes • 

Exmo. Sr. 
Senador Lulz Vlnnu 
Presidente do Scnudo Federal 

• • • 
Br..,.illa, 20 de junho de 1079. 

Comunico a Vossu Excelêncln, nn rormn regimental, que mu 
ausentarei do Pais no decorrer do mês de julho próximo, para 
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lnt.egrar a Delegação que dcvcril comparecer à. IX Asscmbléla Ordl
nârla do Parlamento Lntlno-Amcrlcano, a realizar-se na Cidade 
do México. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estlma c consideração. - Rnlmundo Parente. .. 

Brasllla, 29 de junho de 1979. 
Exmo, Sr. 
Senador Lulz VIana 
Presidente do Senado Federal 

Comunico a Vossa Excelência, na forma regimental, que me 
ausentarei do Pais no decorrer do mês de julho próximo, para 
integrar a Delegação que deverá comparecer à IX Assemblêla Ordt
nó.rla do Parlamento Lntlno-Amerlcnno, a realizar-se na Cidade 
do MCxlco. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Jalson Barreto. 

Brasilla, 29 de junho de 1979. 

Exrno. Sr. 
Senador Luiz Viana 
Presidente do Senado Federal 

Comunico a Vossa Excelência, na forma regimental, que me 
ausentarei do Pais no decorrer do mês de julho próximo, para 
Integrar a Delegação que dcverâ comparecer à IX Assembléia Ordl
nârla do Parlamento Latlno-Amcrlcnno, a realizar-se na Cidade 
do México. 

Aprovei to a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima c consideração. - Tancredo Neves. 

Brasilla, 29 de junho de 1979. 

Exmo. Sr. 
Senador Lulz VIana 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 
De acordo com o art. 43, alínea a, do Regimento Interno, comu

nico a Vossa Excelência que ausentarei do Pais no período de 
7 a 30 de julho, a tlm de, cm atendimento ao convite ~o Governo 
da Repúbllca Federal da Alemanha, vlsltar as Jnstalaçoes nuclea
res daquele Pais. 

Atenciosamente. - Dirceu Cardoso. 

••• 
Brasllla, 29 de junho de 1979. 

Exmo. Sr. 
Senador Lulz VIana 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 
De acordo com o art. 43, alínea a, do Regimento Interno, co

munico a Vossa Excelência que me ausentarei do Pais no periado 
<le 7 de julho a 39 de agosto, a IIm de, em atendimento no convite 
<lo Governo da República Federal da Alemanha, vlsltor as Insta
lações nucleares daquele Pais. 

Atenciosamente. - Amon de Mello. 
o SR. PRESIDENTE (Lourlvnl Baptista) - A Presidência fica 

ciente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 

Eunice Mlchlles - Aloyslo Chaves - José Sarney - Jessé Frei
re - Milton Cabral - Lulz Cavalcante - Gllvan Rocha - Lulz 
Vlnnn - João Calmon - Moacyr Dnlln - Amaral Peixoto - Nel
son Carneiro - Roberto Sa.turnlno - Amaral Furlo.n - Benedito 
Canelas - Pedro Pcdrossln.n - Affonso Cnmargo - José Rlcha 
- Leite Chaves - Evclóslo Vlclrn - Lenolr Vargas, 

O SR, PRESIDENTE ILourlvnl Baptista) - Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se iL 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n,0 100, de 
1070, do Senador Lourlval Baptista, solicitando n transcri
ção, nos Annls do Senado Federal, do discurso proferido 

pelo Brigadeiro Eduardo Oornes, pelo transcurso do 48.0 

antversârlo do Correto Aéreo Nnclonnl - CAN. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovnm permaneçam sentados. 1 Pau· 
~a. I 

Aprovado. 

Será feita a transcrição. 
t a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada 

O VELHO L!DER 

As palavras que o brigadeiro Edunrc!o Gomes leu para o Pre
sidente Figueiredo, foram, na integra, a seguinte: 

"Todos os anos, nesta data, n aviação mll1tar rende 
culto ao ciclo pioneiro de nossa Arma, avivando na me
mória, a um só tempo, o feliz resultado das pr!mclras ten
tativas e o tributo de heroismo c sacriticlo qlle acompa
nhou os feitos precursores, até que se afirmasse, viumo
samente, a Integração do território pâtrio, com real aces
so as mais longínquas e inóspitas paragens. No curso de 
poucas décadas, a federação estreitou como nunca os seus 
laços históricos c o Brasil se reviu a si mesmo na lüclda 
consciência de sua unidade espiritual." 

"Os mais idosos, sobretudo. jamais esqueceram o ano 
remoto de 1931, quando o ministro da Guerra, general Leite 
de Castro, apoiou a formação do Correto Aéreo MUitar alvo, 
c::;perança e desafio dt~. ottcialldade jovem, a qual, segun
do registra em seu livro o tenente brigadeiro Lavenere 
Wanderley, ansiava por libertar-se do "cilindro teórico de 
rato de 10 qullõmetros em torno do Campo dos Afonsos e 
aspirava a missão de "descobrir aeronauticamente o Bra::;il 
Inteiro." 

"Senhor Presidente, por tantos motivos, vossa exce
lCncla bem pode avaliar a sinceridade com que os vetera
nos daquele empreendimento e as gerações que lhes suce
deram usa prestigiosa presença nesta comemoração. Por 
deferência da Idade, coube-me a honra de saudar J Vossa 
Excelência e o faço com abundâ.nclr. de alma. Ninguém ig
nora os árduas encargos e altas responsabUidades do go
verno. Mas confiamos no patriotismo, na lealdade, e na 
competência dos que dirigem os destinos do Pais. A Re
volução de Março salvou do caos a República, mantendo 
um regime representativo em respeito às nossas tradtçõe.i 
restabeleceu a paz, reestruturou a administração, disclpll
nou a economia c gerou condições para o seu desenvolvi
mento. Soou a hora de consolidar os valores da ordem ju
rídica e essa meta primordial mereceu, desde o prtmrlro 
Instante, as atenções de Vossa Excelência que, sem tardan
ça nem injunções, se comprometeu com ela, tlel ao credo 
democrático sPmpre vivo em nossos corações. Faço voto.
Senhor Presidente, por sua felicidade pessoal e pelo es
perado êxito do atual governo, a bem do -Brasil e do Reu 
povo." 

O SR, PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Item Z: 

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 202, 
de 1979, do Senador Lourlvnl Baptista, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, da saudação do 
Senhor Presidente da República na solenidade de posse 
do General Samuel Alves Correa como Ministro-Chefe do 
Estado-Malar das Forças Armadas e do agradecimento do 
General emi)O.ssado. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. 
I Pausa.) 

Aprovado, 

Será feita a transcrição. 
t a segutr1te a matéria cuja transcrição é soltcitada 

A SAUDAÇAO DE FIGUEIREDO 

"A vinda cio scnernl Samuel para n che!IR do Estado
Maior das Forçns Annndns deveu-~e ao conhcclmento que 
eu tenho do soldado, do ctdadão c do homem. 

110 soldado, por demais conhecido r.o Exêrclto c que 
me acostumei n admirar c n aplaudir, desde os tempos de 
cadete. Pela :ma dedicação ao scn·i~o c nos estudo~. pela 
sua vocação milltDl', pelas suo.a qunlldndt•s de carlitcr. 

"O ctdadúo, que sempre ncompnnhlü naquelas rases cri
ticas por que nass::tmos e Jnmn1s cu vi esconder-se aob a 
farda do general Samuel o cldndiio que ele é: st!rnpre preo
cupado cm dnr o melhor de sl em beneficio do m\SBo Pats. 
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'1!:, o homem, a tigun humana do ~cncrnl Samuel, re
conhecido em todo o Exército como o homem de n.Utudt~:i 
nobres, co.vnlheircscas, companheiro e nmlgo. 

"Eu tenho a certeza que a dedicação e n lntcUgêncla 
por demais conhecldns cm todo o Exército, do general Sa
muel, farão dele um digno sucessor do meu prezado c que
rido snudoso amigo general José Maria de Andrndu Serpa. 

"Essas fornm as razões porque o genernl Samuel fol 
convidado para chc!lnr o Estado-Mo.ior dns Forças Arma
das. Pesaram multo mais do que a velha amizade desde 
os Idos de Rcnlengo, 

Multas lellcldades general." 
O DISCURSO DO GENERAL 

Eis n integra do discurso do general Samuel Alves Correa: 
"Empenhava-me cu em cumprir fascinante missão no 

Exército, quando fui distinguido pela honrosa cotwoca~ 
ção de Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Repúbllca João Baptista de Ollvelra Figueiredo para a 
não menos empolgante, de chefiar o Estado-Maior das 
Forças Armadas. 

Desvanecido e sensibilizado, agradeço a Vossa Exce~ 
lêncla a confiança em mim depositada, que porfiarei em 
aumentar e sublimar, a cada dia, com os mals puros e sin~ 
ceras sentimentos e Ideais que nos Irmanam e unem. 

Rejublla~me, ademais, a oportunldnde de me reencon 4 

trar e passar a ter convlvêncln diuturna e prazerosa com 
meus irmãos de armas da Marinha e da Aeronáutica, com 
quem sintonizarei minhas crenças e convicções mais nrw 
raigadas e renovarei os laços de camaradagem e amlzna 
de tecidos ao longo de nossa vida. 

Convicto estou que contarei com o apoio Imprescindí
vel do Excelentisslmo Senhor Presidente da RepúbUca • 
a cooperação Inestimável dos mais ·altos poderes da Unlfro 
e dos ilustres ministros de Estado, de modo especial os 
que atuam no campo militar: e tenho fé em Deus de quC', 
juntando os nossos esforços, cumprirei n mlssão em toda a 
sua plenitude." 

O SR. PRESIDENTE !Lourlval Baptlstal - Item 3: 
Votação, em turno \mico, do Requerimento n,0 209. de 

1979, do Senador Dirceu Cardoso, sollcltando o desarqul
vamento do Projeto de Lel do Senado n.• I, de 1978, de 
autoria do Senador Otto Lehmann, que revoga dlsposltlvo 
da Lel n.• 6.515, de 1977, e altera dlsposltlvos do Código 

" Clvll e do Código Penal. 
Em votação o requerimento. 
Concedo a palavra no nobre Senador Dirceu Cardoso. 
O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB -- ES. Para encaminhar a 

votação) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Requeremos o desarqulvamento do projeto do ex-Senador Otto 

Lehmann, cuja atuação nesta Casa foi das mais destacadas c das 
mais brllhantes, porque o seu projeto cogita de alterar dlsposltl· 
vos do Código Clvll e do Código Penal. 

No Código Clvll, o projeto de S. Ex.• altera o art. 183, lnclso VI. 
o artigo 183 estabelece: ·•Não podem casar: VI - as pessoas 

.casadas c as dlvorcta.dns pela segunda vez". 
Sr. Presidente, a Casa se recorda, talvez não se recordem, nem 

possam fazê-lo, os Senadores novos desta Cnsn, mas, a Casa se re .. 
corda que, há dois anos, discutimos aqui, quando a Casa aprovou 
o projeto do divórcio de autoria do nobre Senador Nelson Carnei
ro, e foi por emenda nossa, através de um bloco de Senadores que 
resistiu no projeto de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 11-
cou estabelecido que o divórcio não seria concedido após o se
gundo cnsamento. 

(Fora do mlcrolone.l 
Dlz o nobre Senador Vlcc-Lldcr dn ARENA que lol um erro, 

mas foi um acerto. nós não qucrinmos no Pais o divórcio n. jorro, 
a divórcio ao sabor dos cônjuges, por qualquer perturbnção con
jugal, Então, qu~ o divórcio niio se desse mal• no Pnls após o 
segundo casamento. 

E este projeto é consubstanclaçi\o ctn nossn lut.ll. Nó•, qu11 
lutó.vamos naquela épocn, Sr. Presidente, puro. que v casamento 
não tosse realizado após o .segundo divórcio ... 

o Sr. Saldanha Derzl I ARENA - MTl - V. Ex.• votou n lavor 
(Jo divórcio. 

O S!l. DIRCEU CARDOSO I MDB - ES l - V. Ex.• eslú cqul
vocnrJo. V. Ex.n, depois que rcz o Governador do Mnto Grosso, 
purdtm~:m nn noite dos tempo.'!. Dcpol.s que rez o Oovernndor dr. 

Mato Grosso, com o nosso voto, pcrdcu~sc nu. noite do,'l tempos, 
repito. 

Votei contra o divórcio, votei contra o casamenta após o .SC'
gundo divórcio. Neste Pais não pode haver o divórcio n jorro. Niw 
pode. 

O Sr. Saldanha Denl IARENA - MTI - Mas, nn primeira 
votação V. Ex.11 votou a ravor, 

O SR. DIRCEU CARDOSO 1 MDB - ES 1 - Quando cu em 
pequenininho, mas agora sou um homem velho, com o pé na cova, 
Sr. Presidente. Sou contrn o divórcio. 

Assim, Sr. Presidente, o projeto do nobre Senador Otto Leh
mann, que Ilustrou esta Casa, é contra o casamento após o segun
do dlvórclo, porque, do contrário, nós teriamo.s, neste Pais lncon
seqüentc, o terceiro, qu::.rto, quinto c sexto divórcios e o terceiro, 
quarto, quinto e sexto casamentos novamente. 

Assim, solicitamos o desnrqulvnmento do projeto do nobre Se
nador Otto Lehmann, que, ontem, esteve em visita a esta Casa, 
honrando-nos com sua p~esença. E hoje estamos fazendo palpitan
te n sua presença nesta Casa, de.sarquivando o seu projeto. 

Assim, Sr. Presidente, sollcltarla à Mbre Bancada da ARENA 
que nos apoiasse no dcsarquivamcnto desse projeto para melhor o 
estudarmos, para que, na sua trnmitação, haja tempo para que 
as Comissões, e nós mesmos o estudemos melhor e o aprovemos 
ou desaprovemos, mas depois de estudado. 

O Sr. Saldanha Denl !ARENA- MSl - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB- ESI -Pois não. 
O Sr. Saldanha Denl !ARENA - MSI - V. Ex.'' está multo 

preocupado, mas a Impressão que havia, e V. Ex." mesmo a Unha. 
era a de haver uma avalanche de divórcios em todo o Pais, o que 
não se deu. São poucos os cnsos de divórcio, 

O SR. DIRCEU CARDOSO !MDB- ESt - Não tenho os da
dos estatistlcos, mas qúero crer que a nobre Bancada da ARENA 
dará a sua aprovação ao desarquivamento do projeto Otton 
Lehmann, que cuida do casamento após o segundo divórcio. I Mui
to bem!l 

O SR. PRESIDENTE !Lourlval Baptlstnl - Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como 
.se encontram. 1 Pausa, I 

Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser 

aprovado voltnrã a tramitar normalmente. 
O SR. PRESIDENTE !Lourlval Baptista! - Uem 4: 

Discussão, em turno único, da Redação Final !ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.0 378. 
de 1979 l do Projeto de Resolução n.• 16, de 1979, que re
conhece como serviço de cooperação tntcrparlamentar o 
Grupo Parlamentar de Lingua Francesa. 

Em discussão a redação final. tPausa.J 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro .. ll encer

rada. 
Encerrada a discussão, é a redação final dada como aprova

da, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria val à promulgação. 

t a segutnte a redação final aprovada: 

Redaçii.o final do Projeto de Resolução n.U 16, de 1979. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 

nos termo3 do art. 52, Inciso 30, do Regimento Interno, promul
go a seguln te 

RESOLUÇAO N,0 , DE 1979 

Reconhece como serviço de cooperação lnterparla .. 
mentur o Grupo Parlamentar de Lini'Ua Fnnces4. 

O Scnndo Federal resolve: 
Art. 1.0 li: reconhecido como serviço de cooperação interpar

lamcntnr o Grupo Purlamentar de Lingun Francesa c tlllndo b.. 
As:mclação Internacional de Purlnmcntares de Llngua li'ranccsa. 

Art. 2.0 O Orupo ParlnntPnlar rcger-se-á pelo seu Ucghnen .. 
t~ Intrrno, nprovndo _pele.~ seu3 rncmbros, cuja:J disposições deve .. 
ruo rcupcltar lc~;Jstnçuo Interna cm vigor, c atuart\ ,o;cm órBL'I pnrn 
o Senado Federal. 

Al't. 3.() F;sta Resolução cntt·n cm vigor rm dntn. de sua pua 
bllcnçü.o. 

Arl. 4,\.' Rt~VO!Ulm~sc ns di:JPotrlçóes cm r:ontrt\rlo. 
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O Slt. J•Ju•:SJOESTE 1Lourlvnl Baptlstnl -- lh!m 5: 

missão; 

Dlscussilo, 1'111 turno único, do Projeto de LP! da Cú· 
mnra n.u 57, de 10711 1 n.O 1.750170, na Cw.a de m·i~t'm •. QUI' 
dl...:põc sobre n dumção de mandatos dos n.'Jll'e!.icntnntc:.; 
clnsslstas no Conselho Cu1·nctor do Fundo de Garnntln do 
Tempo de Serviço, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n." 275, de 1079, da Co· 

-- de J.eghdnc,·ãn Social. 
Em dls::ussão o projeto. l?ausa.l 

Não hnvcndo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quclrnm conservar-se como 

:;c acham. 1 Pnusa.1 

Aprovado. 

A matérln vai à s:u:ção. 
E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI O,\ CAMARA N." 57, DE 1978 

(S.0 1.750-B/76, na Ca~a de origem) 

Dispõe sobre a duração de mandatos dos representan
tes classistas no Conselho Curador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Servi~o. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O ~ 1.0 do art. 12 da Lei n.o 5.107, de 13 de setem

bro de 1966, pnssa a vigorar com o. seguinte rcdaçã.o: 

"Art. 12. 

§ 1.0 Os repres~ntantes dos Ministérios serão desig
nados pelos respectivos Ministros: os das categorias, elei
tos pelo perlodo de três anos, cttda um, pelas respectivas 
Confederações cm eonj unto." 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na dab de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as dlspo.!jlc;ãcs cm contrário. 

O SR. PRESIDESTE I Lourlval Baptista I - Item 6: 

Discussão, cm turno único do Projeto de Lei do Sena
do n.O 136, de 1979 - DF, que lixa o e!etlvo do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal. c dá outras providências. 
tendo · 

PARECERES, sob n.O• 379, 380 c 381, de 1979, das Co
missões: 

- dr. Con:;titulfião c Justiça, pela const1tuclonalldndc
e jurldlcldade: 

- do Distrito Federal, fnvorável; e 
- de Finanças, fa vará v e I. 

Em discussão o projeto. tPausa,l 
Não havendo quem quelrn fazer uso da palavra, declam-a en

cerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o hprovnm queiram conservar-se como 
estão. IPnusn,l 

Aprovado. 

A matéria vnl à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE <Lourlvnl Bnptlstnl - Item 7: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n.0 46, de 1974, do Senador José Llndoso, que dá. nova 
rednção à letra h do Item II do artigo 5.0 da Lei n.0 5.800. 
de 8 de junho de 1073, tendo 

PARECERES, sob n."' 330 c 331, de 1070, das Coml"õcs: 

- de Constitui\~Üo c Justl\·a., pela constitucionalldndc e 
jurldlcldad~ c, no mérito, tavorflvcl; c 

- dt. L~rtlslnçii.n Soclnl, fa.vorá.vcl. 

Em dlsctwsiío o projeto, l'm r.cr;undo turno. lPnusn.l 

Nenhum dos Sr:;, Senadores solicltundo n pnlnvrn, declaro 
cnCt!rradn a d1scn5súo. E:nct'rrndn cstn, é o pt'IJjctu dndo como 
nprQvudo. noft tt~rmos do ntt. 3Ui do Regimento Interno. 

."I mnlCI'Iri vnl b. Coml.c:::sflo de hcdn1,~fl0. 

,.~ o .'iC{illllllc o projeto rzpro1:ado: 

I•RflJETO Dt: 1.1-:1 UO SF.~AI>O N." 4G, Jn: 1974 

0;\ nom rt•da~·ão ii. letra "h" do Item 11 do artigo 5." 
da J.ei n/' 5.K90. de K de junho de 1973, 

O Congresso Nnclonn.l decreta: 

Art. 1." Vlgoraró com n S(.•guinte rednção a letra b do Jtmn 
11 do artigo 5.0 da Lei n." 5.890, de 8 de junho de 1073: 

"h 1 sobre n segunda. npllcar-se-á um coenctcntc l!JUtll 
n tantos 1/5 1um quinto1 quantos forem os ~rupos de 12 
1doze1 contribuições acima de! 10 !de?.l salãrlos minlmms, 
respeitado. C!m c:-o.dn caso, o limite mãximo de 80% C oitenta 
par cento! do valor da parcela." 

Art. 2.0 Entrara esta Lei cm vigor na dat~L de sua publlcaçãn. 
O SR. l'KESIDESTE <Lourlval Baptlstal - Item 8: 

MATER!A A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de L<-1 dCJ Senado n,0 142, de 1978, da Comissão 
Dlrctora. que altera. a estrutura de Categorias Funcionais 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

A Presidência, r.os termos do o.rt. 369, alincn. "a", do Reglmen
to Interno, e, em consonãncla com o Parecer n.0 313. de 1079, da 
Corni.ssão de Finanças, decla1·a prejudicado o projeto, cm virtude 
de 1wus objetlvos j:l terem sido plenamente ntlngldos pela Lel 
n.0 6.626, de 2 de >brll de 1070. 

o projeto vai no Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE 1 Lourlval Baptista I - Esgotada o. ma-

téria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação final do Projeto de Lei do Senado 
n.o 136/79-DF, aprovado na Ot•dcm do Dia da presente sessão e 
que, no3 termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento 
Interno. se não houver objcção do Plenario, será lida pelo Sr. 
1.0 -Secretárlo. t Pausa,l 

t lida a seoufute 

PARECER N." 396, DE 1979 

Da Comissão de Redação 

Redação rinal do Projeto de Lei do Senado n.• 136, 
de 1979-DF. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redaçâa final do Projeto de Lei da 

Senado n.o 136, de 1979-DF, que lixa o e!etlvo do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1979. - Tano Outra. 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relatar - Mendes Canale •. 

ANEXO AO PARECER N,0 396, DE 1970 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n." 136, 
de 1979 - DF, que fixa o efetlvo do Corpo de Bombeiro 
do Distrito Federal, e dá outras providênolas. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1.0 o e!etlvo do corpo de Bombeiros do Distrito Federlll 

é rtxado em 2.200 tdols mil e duzentos! bombeiros-militares. 
Art. 2.0 O c!etlvo constante do artigo nnte1·ior será dlstrl

buido pelos postos e graduações previstos no Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal, na. seguinte !arma: 

J - Quadro de O!lclnls BM Bombclros-MIIltarcs (QOBM): 

Coronel BM 3 
Tenente.coronel BM 7 
Major BM 12 
Capitão BM 24 
1.0 Tenente BM 30 
2.0 Tcncllte BM 36 

u- Qundro <!e O!lclnls BM de Administração IQOBM/Adm): 

Cnpltiio BM/Adm 
t.o Tenente BM/ Adm 
2.o Tenente BM/ Adm 

I 
2 
3 

I!!- Quadro de O!lclnls BM Especialistas (QOBM/E.ipl: 

1,0 Tenente BM MUsico 
2.0 Tenente BM MUsico 

IV - Prnçns Bombeiro-Militares tPrnçn.s BMI: 

Subtenente BM 
1,0 Sargento BM 
2.0 Snr~cnto BM 
3.0 Sargento BM 
Cabo BM 
Soldaria BM 

15 
71 

117 
247 
430 

1.200 
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Pnró.grnfo único. o efcttvo de praças especiais tcnl númNn 
vnrh\vel. 

Art. 3.0 o preenchimento dns vagas, por promoção, ndmlssão 
por concurso ou Inclusão, decorrente da presente Lei, só ser:i 
realizado no. proporção em que torem Implantados os órgãos, Gnr~ 
gos e lo"nções previstos na Lei de Organização Bli.slcn do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal. 

Art, 4,0 As dcspe.sns decorrentes desta Lei correrão à con
ta de verba própria consignada no Orçamento do Distrito I•'c
deral. 

Art. 5.0 Esta Lei t>ntrn em vigor na dntn de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE I Lourlval Baptista I - A redução tina! 
lida vai il publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.n.sc
cretárlo. 

t l1do c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N." 244, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa Ce publicação, para Imediata discussão e votação, da re
dação tina! do Projeto de Lei do Senado n.O 136, de 1979-DF. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1979. - Gastão Müller. 

O SR. PRESIDENTE I Lourlvnl Baptista I - Aprovado o re-
querimento, passa-se à Imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. IPausn.l 
Não havendo quem queira discuti-ln, declaro-a enccorrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que n aprovam queiram perman~cer sen-
t:Ldos. <Pausa.J 

Aprovada. 

O projeto vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE I Lour!vnl Baptista I - Esgotada a ma-

~ria constante da Ordem do Dia. 

Hâ oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lâzaro Barboza. 

O SR. LAZARO BARBOZA IMDB - GO. Pronuncia o seguin
te discurso.J - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pouco antes de entrarmos na apreciação da Ordem do Dia. 
ocupou a atenção do Plenária o eminente Lider do Governo. Sr. 
Senador Jarbas Passarinho. S. Ex.u fez uma abordagem do uue 
trpre.sentou até aqui o período de Governo do ntunl PrcsldeÕte 
General João Baptista Figueiredo. Na oportunidade, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. Indubitavelmente, multas das colocac;ões 
feitas por S. Ex.a poderiam ter sido objeto de reparos, e o emi
nente Lider de nossa Bancada, Senador Paulo Brossard, Inter
rompeu, par algumas vezes, o Líder do Governo, fazendo corre
ções, do ponto de vista dn Oposição. 

Hoje, Sr. Presidente, eu pretendln, nesta última sessão do 
periodo, abordar um tema de interesse regional do meu E.stado 
de Ooh\s, mas, pela de!lcléncla de alguns dados, deixo então de 
fazê-la, e aproveito a ensejo para não decair da oportunidade de 
fazer uma abordagem singela, multo rápida, de um dos tí!mas 
dn atualtdade, que preenche as expectativas do Pais e os espaces 
da Imprensa. Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do Projeto 
de ~n!stia, ja tão tardiamente encaminhado pelo Governo il apre
clnçao do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista do meu partido, o Projeto de Anistia, de 
Jnlclatlva do Podr.r Executivo, não preenche as necessidades do 
Pais. E hã seguramente de ser objeto de debates mais amplos, 
de ser objeto de correções, para que aquele tnstrumcno tão an
siado pela Nação lntelrn possa vir n ser, efctlvnmcnte, o Ins
trumento que venha possibilitar a contraternl•açüo da fam!l!a 
bra.llelra. 

Numa análise ligeira, singela, sucinta, podemos dizer que o 
projeto comete um erro clamoroso quando estatui que os presos, 
por delitos politicas, condenados pela justiça e que cstejnm no 
cumprimento de pena, com scntcn~~a transitada cm julr.ndo, ccm
tlnuum a pagn.r pelos crimes ou dclltos cometidos: mas nqnt'les 
que prntJcnrnm, sob a 6tlcn do Oovcrno os mesmos crimes e dc
lJtos poUUcos, aqueles mais n.!ort.nnu.dos que conseguiram :mtr do 
Pais, que encontraram melas pnrn nsllnrem-se numa cmbalxndn, 
c.'lt.NI estúo nnlstlndos . .1!: lndubltnvclmcnte um dos erros do pro
jeto: a anluUn dt:'V!~ ser pura l~ .'iimplcsment.c nnlstln, e (: por Isto 
que tnl Instituto, vigente hó mnls de 2000 nnos, tem slllo o rcmé~ 
dto ~llcuz para ~entornar t! pacificar n viria das ntlçóes civl11znda.'). 

Portanto, adjetlvó.-lo é, efetivamcnte, Incorrer nos riscos de erro/i 
clnmoroso.s, 

Mas nào rtcn ai, Sr. Presidente, Srs. Senadores o projeto cnp 
caminhado à npreclnçúo do Con~res.io Nacional, estatui, t.n:11b~m. 
que ficam anistiados os agentes do Poder Público, que tenham 
cometido crimes cm conexão com os crimes politicas. l.;to t.t~nl
flca anistiar o agente policial, a autoridade que, abusando das 
funções que excreta, praticou, multas vezes. centro. o pre.so indc· 
teso, atas atentntórlos il dignidade humana, atas que :-;õ.o conde
nados por todos os paises clviUzndos da terra, atas de tortura, de 
espancamento do preso, quando este jfi se encontrava nas mãos 
dn autoridade. 

E nós entendemos que a pessoa do preso, a partir do Ins
tante cm que ele é colocado sob n guarda do Estado, é sagrada. 
E este é um principio vigente não apenas no mundo de hoje, C 
antigo, as lattncs, ht\ dois mll anos, já, assim. expressavam que 
·o .preso, a partir do Instante cm que é colocado sob a n Cl\.'itódla 
do Estado, é sagrado e não pode ser abjcto de vlllpCndio. 

Eu entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nquclns 
autoridades civis e militares ou sejam. quais forem, que tenham 
praticados, delitos dessa ordem, nõ.o podem simplesmente ser anis
tiadas. Serln um absurdo anistiar, por exemplo, determinado Cu
ranci que, nos rigores da repressão, pega um módico-clrur~iãa que 
estava sob a sua guarda, presa hã algum tempo, c lhe ~~sm:1~a us 
mão3! Dir-se-ã que aquela autoridade mUltar jfi recebeu o seu 
castigo porque foi reformado. 

Srs. Senadores, por acaso, a simples reforma pode ser ca~tigo 
surlclcnte para servir de exemplo para os que cometem crime11 
tão hediondos? 

Eu próprio, há alguns anos. ainda estudante na Unlver:ildadc 
Católica de Golâs, cm certa começo de noite, encontrava-me 
conversando com profeEsorcs c colegas, no pútlo de entrada dn 
Unlverslc..lade. Descendo a Avenida Untversttárln vinham duas mo
ças c um rapaz: ele, quartanista de Medicina; as duas, Irmãs c 
acadêmicas, se não me falha a memória, do Curso de Direito, Des
ciam os trCs de braços dados quando, subitamente .. e L:so eu vi, 
Srs. Senadores, dois carros, com rapidez, os cercam c quatro ho
mens armados descendo dos carros empurram os três jovens para 
dentro de um dos veicules, que ~lsparou cm altíssima velocidade 

Os três ficaram desaparecidos por um longo período. 

Decorridos aproximadamente dois ou três meses, aparece o 
acadCmlco de Medicina. Estivera preso nas órgãos de repressão. 
mas contrn ele nada havia sido apurado. Em verdade, nenhum 
procesm foi formado, pelo menos é a Informação que se tornou 
corrente na cidade de Ooiãnla. 

E ns duns jovens Irmãs. filhas de umn viúva pnrnlitlca, ccm
tlnuaram desaparecidas. Cerca de um ano c melo depois. foram 
locallzndas presas em Minas Oerals, e cm estado lnstimó.vel. A.<; 
dua.s fot·am violentadas no presidio: ns duns foram torturadas, c 
uma delas. noiva do ·acadCmtco de Medicina, com o qual !ol pre
sa, sofreu choques elétrlcos e torturas de tal monta - choque, in
clusive, nos órgõ.os genitais Internos - que se tornou a cspccrro 
de si mesma. 

Em julgamento, foram as duns absolvidas por unanimidade. 
Mas, quem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, tem condições 

de reparar um dano moral dessa monta? E como fazê-lo? Podem, 
tais carrascos, pela vida afora, continuarem afrontando suas viti
mas e a sociedade? Ou ê Imprescindível que tomem assento no 
banco dru réus, e respondam pelas monstruosidades comctldn.o:;, na 
forma da lei? 

A meu juizo, taJs monstras não podem receber n nnlstia, pois 
dela nõ.o são dignos, porque não cometeram crimes politicas, co
meteram, Isto sim, crimes contra a humanidade. 

~ evidente que não advogo a presença de um Estado Inani
mado, Acho que o Estado tem até mesmo o dever de nclono.r os 
seus mecanismos, no sentido de· coibir a ação daqueles que pre
tendem pelo. força destruir uma ordem legal 1mplanto.da, me:Jmo 
injusta, como no co.so do Brasil. Injusta porque uma ordem J~ .. 
gal lmplnntnda contra. n vontade do povo, uma ordem legal que 
não tem respaldo popular, uma ordem legal que nii.o buscou na 
legitimidade do voto dircto, secreto c universal o consentimrnto 
da povo brnslleiro, o respaldo para assentar-se, parn deitar ali
cerces c para decidir cm nome da Nação. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que no Instante 
cm que n açii.o contra o Estado ó dc:wncn.denda, nl sim, o Es
tado tem o direito c até mesmo o dever de coibi-ln. Mas .116 a~ 
ni, só nté o ponto em que possa dominar aqueles que pretendam, 
pela força, destruir n ordem lecal. 

A nnrUr daquele Instante, qun.isqucr que sejam a:-~ suspeitas, 
quai.squcr que sejam os crhm~s porvcnturn cometidos, quaisquer 
CJliC sejam n.s ótlcns pelas quais eles venham sea· n.nnll:mdos, 11 
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pessoa ou pcssons colocndns sob a custóclla do Estada hfia de lier 
rcspcltndns. E o agente dn lei que procede de fOI'ma contrl\rla, a 
meu juízo, agindo friamente, cnlculndamente, Sr. Presidente c 

·Srs. Senadores, não merece ser anlstlndo. 

E se não houver modlr!cnçõcs no projeto de lei, orn sob n 
apreciação do Congresso Nnclonnl, tnls monstros 5crào tambem 
nnistludos. 1!: por Isto que, se for possível, votarei n ravor do pro
jeto, mas com dcclnrnção de voto que encnmlnhnrcl n Mcsn. Ê 
evidente que o MOB, como J:i tem sido dilo por todas ns suas 
voz!'s nutorlzadns, votnnl a favor de qualquer projeto de anistia, 
mesmo que não venha rr.solvPr o problema de tantos brasllc•lros 
mnrglnallzados, de tantas int<•llgências colocadas !ora da Ptltria. 
Mesmo que o projeto de anistia viesse bene!iclar há apenas um 
brasileiro, mesmo assim lw veria de ter o nosso voto, Mas. com a 
necessária ressalva de que haveríamos de continuar lutando e 
batalhando para que o Brasil tivesse, num futuro próximo, uma 
anistia verdadeiramente dl~na deste nome. 

O Sr. J!enriquc de La Rocquc I ARENA - MAl - Permite 
V. Ex.l\ um aparte? 

O SR. Li\ZARO BARBOZ,\ 1 MDB - GO 1 - Com o maior pra-
zer, eminente Senador Henrique de Ln Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocquc I ARENA - MAl -Todo o Se
nado se habituou, e entre os seus componentes, V. Ex." sabe - e 
seu modesto companheiro é um deles -, e respeltando~o, fazê~lo 
pela sinceridade e pela veracidade com que defende seus pontos 
de vistas, as suas teses e suas convicções. E é exatamente por 
Lsso, porque não entendi bem c me concentrei totalmente para o 
que V, Ex.• Iria dizer, pelo mérito Imenso, como já disse de que 
desfruta junto a este SC'U modesto companheiro de Congresso, que 
sollcito o aparte. Não compreendi devidamente as duns ressalvas 
que v. Ex.• faz. E para o meu conhecimento e para o meu rncioci· 
nio para o debate comigo mesmo, peço que esclareça duas artr~ 
mações: a. primeira, de que o projeto de anistia contempla de 
forma especial aqueles que tiveram a fortuna de deixar o terri
tório nacional e fora dele se encontram c não anistia àqueles que, 
tendo contra si lntração penal Idêntica, continuam no território 
brasileiro. Segundo, v. Ex.a afirma com ênfase que o projeto de 
anistia. também põe .a pedra do silêncio, que é o seu simbolismo 
e seu slgnlticado, na ação daqueles que covardemente torturaram 
seus Irmãos. Indago a V. Ex.• onde estão nos textos da lei as 
duas afirmações que V. Ex.• faz. Indago - acredite - apenas 
com a ânsia c o desejo de acompanhar, como o estou fazendo 
com toda atenção e humlldade, a explanação vigorosa de Vossa 
Excelência. 

O SR. Li\ZARO B.\RBOZA I MDB - 00 I - Eminente Seno
dor Henrique de La Rocque, em primeiro lugar, quero agradecer 
as generosas palavras de V. Ex.u. que honram o modesto Senador 
de Golas. 

Em segundo lugar, eminente Senador, não sei se V, Ex.•, 
quando assomei a tribuna, jt\ me honrava com sua atenção. Tive 
a precaução de dizer que não havia feito um estudo profun
do do projeto de anlstln encaminhado pelo Oovemo no Congresso, 
mas !nUmeras exegctas sobre ele jà se debn1çarnm, e a Imprensa 
de hoje, como a de ontem, tece amplos comentários n respeito. 
Infellzmente, em minhas mãos, não tenho sequer a cópia do pro· 
jeto, e estou me louvando mais na exegese daqueles que, estudnn· 
do o assunto de forma mais profunda e com capacidade maior 
para fazê·lo, têm levado ao conhecimento da Imprensa do. P~is 
as suas Interpretações. Se V. Ex.a abrir. por exemplo - se Ja nao 
o tez - o Estado de S. Paulo de hoje, V, Ex." encontrará ali uma 
o.náUse a respeito do projeto de anistia, onde dá ênfase, cxata
mento, a esta colocaçiio. de que o projeto anistia aqueles que CO· 
meteram, sob ótlca do Estado, delitos de natu1·eza politica, mas 
que não nnlsttn aqueles que estejam condenados por sentença. 
trunsltada Já. em julgado, e que estes, como aqueles outros, catn
luga1os como terroristas, poderiam ser objeto da contemplação 
por 11m outro instituto, o Instituto do Indulto. 

E.stns colocações eminente Senador, evidentemente, não cn
bt:m num projeto de anistia que V. Ex."' e todos nós desejamos 
seja capaz de devolver n paz n tamllla bra.silelrn, de fazer com 
que o Brasil se reencontre consigo mesmo, no abraço tratemo de 
seus riihos. 

o sr. Jlenrique de La Rocque !ARENA - MAl - Nobre Se
nador, permitn·mC dizel' pelo nprcço que dedico a V. Ex." 

O Slt. Li\ZARO BARBOZA IMDB - 001 -E que cu agradeço. 

o Sr. llenrique de La Rocque (ARENA- MA - V. Ex.". sem 
dUvidn, sabe que é estimado, que é rcspeltado, que é homenn.gca· 
do sem rnvor, porque trouxe pnrn o Scnndo dn República uma 
dns cnracterisUcns mais Jmportnntes, no meu entender, que deve 
mnrcnr ,1 pcrsonnlldade do pnrlnmentnr: V. Ex." é um fidalgo; 
V. Ex.n di:G c sustenta nu suns teses c convicções, como devem fa
zer O:l que nqul estito cumprindo um mandato parlnmcntnr. Eu 

___ x:e; ·• z:su 

J)('dirln licença a v. E)(.11 para dizer que o decreto de anistia -
r é ró.pldn a sua lelturn -.em sru nrt. 1.0, declara que esta anl:3· 
tia rstó. compreendida entre 2 de setembro de Hl61 a 31 de de· 
zembro de Hl78, r. ó concedida nos que cometci'Um crimes pohLl
cos ou conexos com estes, aos que tiveram seus direitos politicas 
:mspensos - e não fala nos qm• estilo no exterior nem no Brasil -
c nos servidores dn Adm!nlstra~ão Pública, de Fundações vincula~ 
dns na Poder Público, nos dos Poderes Legislativo c Judiciário c 
nos ml\ltarf's punidos com fnndnmcnlo r.m Atos Instltuclnnnls e 
Complt~mcntnlr.s. E, no sru ~ 1." cxpressn: •·consldcram·sr r.onc· 
xos, para efeito deste artlj:to. o:-> crimes de qualquer nnturczu rc· 
!acionados com crimes politicas ou praticados por motivação po
lítica". E no ~ 2.0 , ni, sim. Nitú a cxc:eção: ''Excetuam.se dos be
neficias da anistia os que foram condenados pela prática de cri· 
mes de terrorismo, assalto. seqüestro e atentado pessoal." Aqui, 
nobre Senador, V. Ex.11 como bacharel, como amante da Ciência 
do Direi to, há de por certo concordar comigo, de que aqui, sim, 
aqui há dúvida, quando o ~ 2.0 excepclona dos benefícios da anis
tia os que foram condenados pcln prática de crimc•s de terrorls· 
mo, a.ssalto, scqüestro c atentado pessoal pois talvez a Mensagem 
devesse dizer "que em sentença transitada em julgado", Ma:-~, 
sustento - c dizia isto a colega da imprensa, há poucos minutos 
- que entendo de que a explicitação passado- em Julgado talvez 
tosse mesma desnecessária, po!s aqueles que redigiram a Men~ 
sagcm sabem bem que quando se afirma que estão fora dos be~ 
nefíclos da. anistia os que foram condenados pela prática de cri
me de terrorismo, assalto. seqücstro c atentado pessoal, deduz·se 
conclui~se tranqüilamente que sâ é condenado aquele que nãO 
tem, ainda, a seu favor. qualquer recurso processual a Interpor. 
Ê o que chamamos a. sentença transitada em Julgado. De modo 
que entendo que se a sentença não tem trânsito em julgado, con
tra aquele que praticou o terrorismo, assalto, seqüestro e atentado 
pessoal, aí sim, o artigo é discutido, porque só está realmente ex· 
cepcionado dos beneficias da anistia, no meu entender, aqueles 
que contra si já têm uma sentença de!inltiva, contra a qual ê lm~ 
passivei qualquer recurso. Então, não encontro nesses três artigos 
que estruturam a lei - e o restante da lei cogita do retorno às 
funções dos que toram punidos - não encontro como separar a 
concessão da anistia àqueles que estão no estrangeiro e àqueles 
que aqui se encontram, c não entendo também como e onde está 
dito, na Mensagem da anistia, que aqueles que praticaram o hor· 
rendo crime da tortura estão também anl.sttados. 

O SR. LAZ.tRO BARBOZ.t IMDB - 001 - Nobre Senador 
Henrique de La Rocquc, mas uma vez agradeço a V. Ex.", e quero 
me valer ainda da sua generosidade, pedindo ao eminente Sena· 
d?r pelo Maranhão que releia, para a atenção do Senado, o pa.~ 
ragrnfo onde expUclta: "consideram·sc conexos ... " 

O Sr. llenrique de La Jlocque I ARENA - MA 1 - "Conslde
ram~se conexos, para efeito desse artigo, os crimes de qualquel' 
natureza relacionados com crimes politicas ou praticados por mo .. 
tivação politlcn." . 

O SR. LAZARO BARBOZA I MDB - GO 1 - "Consideram-se 
conexos, para e relo deste artigo, ... " 

O Sr.llenrlque de La Rocque r ARENA- MAl:..... "Consideram~ 
se conexos. para efeitos deste artigo, os crimes de qualquer natu~ 
reza ... " 

O SR. LAZARO BARBOZA IMDB - 001 - " ... os crlmcs 
de qualquer natureza ... ". Ê quanto me basta, eminente Senador 
Henrique de La Rocque. 

Sr. llenrique de La Rocque I ARENA- MAl - " ... relacio· 
nados com crimes políticos ou praticados por motivação politica." 

O SR. Li\ZARO BARBOZA IMDB- 001 - " ... de qualquer 
natureza ... " 

O Sr. llenrlque de La Rocque I ARENA - MAl - " ... ou pra
ticados por motivação politlcn," Foi a lei que desejou dar, ai, a 
sua grande nmplltudc. 

O SR. Li\ZI\RO IIARHOZA IMDB- 001- Eminente Senador 
Henrique de La Rocque, é exatamcnte ni, é exatnmente neste nrti
go - onde o Ooverno procura ser mnts generoso - que se abre, 
escancaradamente, as portas para anistiar o torturador, o tortu~ 
radar que é tão Inimigo da humanidade quanto o pior dos ter~ 
roristas. E não sei, sequer, srs. Senadores, qual dos dois comete 
crime maior: o terrorista, que, por razões politic:ns, comete um 
atentado terrorista, o que inegavelmente repugno. n consciência 
do homem civilizado; ou o ns:cnt.e dn lei, que, friamente, com o 
detento inerte, entregue O.s suas mãos, sobre ele trtpudla. 

Ê exatamente ai, eminente Scnndo1· Henrique de r. .. a Rocque, 
nesse artigo onde V. Ex." vê uma grundc umplttude, ~ nl que 
percebo a portn nbcrtn pnrn nnlstlnr-~:e, tnmb&m, o tortu.rndor, 
aquele que vilipendiou, nquclc que mo.tou cm nome da lr.i. nüo 
no cnmpo de açilo, quando o .1ogo dt~ forças se opcmvn, porque at 
eu entendo que hfi ler,ltimldad(' dn.s rorça~1 mn contllto. l\lns pnra 
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nni . ..;tlnr. t:unb&m. o tortmndor CJIIt>, a alta.-; hora:; da mndl'll~nc!a. 
ahl'r uma Ct•la. pc~a um tletL•nto t' clt~saparece com !'ir. tot'tnra-u 
ntl• il morte ou o deixa nmnr~urado, ferido. prua o rrsto do~ seus 
clbs 

Mn.s ni\o são apenas essas ;•estrlçõr.s que formulo desde jú, 
cmbm•a de forma sucinta. l'lllb0\'<1 Sl'lll drSCel' l'\ profundlcl:Hlc, pol'
{jlll' como vC V. E:-:." nflo tenho em m:1os qualquer npontnmentu 
c llL'Ili .~PQtll't' a mensn~em presidencl:ll. Hã outras colocaçócs que 
cu ~ost:ula de faZL'I'. Jlara que V. Ex. 11 , com o brilhe dn sua intcli
t.:éncla, com n pureza de seu cnrátcr. com o seu accndrado amor 
il justiça ajudt• o seu modc:;to companheiro de Goiás a rncioclnar 
cm termos das obJetivld>ldes que o projeto l'llCCI'I'a. 

Veja V. Ex.11 , por exemplo. qunntos homens foram arnmcado:; 
lle cmpn•gos, conqu!staclos atrnvês dt' concursos? Permita-me V. 
Ex.U c!tnr um exemplo, apPnrt~ para Ilustrar, porque süo tantos. 
cmn'o o socloló~o. como o professor c cientista politico Fernando 
H1~nrlquc Cnrc\oso. hom('m que honra os foros de c!v!iiz;'lção cil' 
qualqta•r p:lis elo mundo, homem que brilhou como professor n:.t 
unlvcrslc\ad(' dos r::randcs cêrebl'Os, cm Prlnccton. homem qul' 
br!lhuu n:l. Sorbonnc. homem que brilhou nos Estados Unidos e que 
conq1:i.:.to11 uma cUtcdra por concurso, com uma ri~lda banca exa
minadora aqui no Brasil. Este homem foi demitido pela Voz do 
Brasil. Esse homem ::ttê ho.lc não sabe qual foi o .seu crime come
tido! Esse homem amar~ou o exillo. amargou o desemprego. viu 
tt sua família sofrei' pr!val,'ôes c, agora, para ter de volta a sua 
ctltcdrn. vai ser examinado novaml'l1tc pelo Sr. Paulo Salim MaluL 
Vejam V. Ex.:~~ Srs. Senadores! 

E o caso, por exemplo. de um Pedro Celestino da Silva Filho, 
qtw honrava o meu E::tado tle Oolás na Cãmam dos Deputados, 
homem de formação cr!st:i e que foi de ló. arrancado por um ato 
ele cassação. Pouco depois, cm virtude dessa cassação Injusta. quem 
s:tbc. velo a revolta no .selo da sun fnmil!a c um dos seus filhos 
p:ts.sou n contestar a a~áo do Estado. Foi preso. Não tenho dados 
para discutir a Iegnl!dadc do ato de prisão, mas aquele rapaz, jo
\'<'111, culto. muito mo~o e que poderia. naturalmente. com o tempo, 
\'ir :1 ter a mesma fonnnção politica, doutrinlirla e filosótica que 
fez st!u pai, um motivo de honra pai'U Ooiá.s, aquele moço depois 
de preso desapareceu. E seu pai. sua. mãe não sabem, eminente 
Senador Henrique de La Rocque, sequer onde se encontra. o tUmulo 
do filho. para que sobre ele, no dia de finados, possam depositar 
flores ot: curvarem-se cm orações 

São tais casos deploràvels. c isto, sem dúvida alguma, creio 
que o próprio Presidente dn República sente. pois, S. Ex.n nn mcn
!'i~L~cm no Pais. emocionado por apresentar o seu projeto de anistia. 
<~izi':'. q:H· .sabia multo bem o que era ser órfão de pai vivo, rcfe
rinc.lo-.!ic no honrado, democrata c bravo Coronel Euclydes F!guel
rcclo, que peg:ou em armas cm 1932, para que este Pais voltasse 
ft senda da democracl:t. 

S. Ex.n o Sr. Presidente João B:tptlstn Figueiredo, não se! se 
.diante da emoção que sentiu naquele lnstnntc, por poder oferecer 
ao País seu projeto de anlst!n, projeto sobre o qual, agora, debru
çamos nossos olhos pnrn uma anàllsc e para reparos, não sei S<' 
Sua ExceUmc!a se lembrou de que não faz multo tempo, daqui. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores - de5ta Mesa Dlretorn - por ter 
comparecido a um programa de televisão c ter usado exatamcnte 
essa frase. foi cassado o Lldcr do MDB. na Câmara dos Deputados. 
o Sr. reputado Alencar Furtado, porque se referira aos órfãos de 
pa!s vivos, às viúvas do "talvez" c "do quem sabe". 

Praza nos Céus que hoje tnls conceitos jó. possam ser emitidos 
até pelo Senhor Presidente da República. Isto é bom e nós lou
vamos. eminentes Scnndorcs, mas o que é verdade é que não 
bnstn pnra pnclflcnr a rnmllln brasllclra mela mão estendida. A 
nnlstia deve ser o instrumento, o Instituto reparador dos danos 
c:nusndos. A nnistln deve representar, pura e slmplesmcntc, a lim
peza do quadro-negro, permitindo, como jli. disse, o reencontro dn 
ramllla brasileira. 

O Sr. llenrlque de La Rocque fARENA- MAl - Nobre Se
nador, permite que seu modesto colega tenha o prnzcr, nlndn, de 
npnrtci\-lo? 

O SR. LAZARO BARBOZA I MDB - GO 1 Os npnrtes de V. Ex.•, 
nobre Scnndor Henrique de Ln Rocque, honram o meu discurso. 

O Sr. Henrique de Ln Rocqull IARE:N.'\ - MAl - Sou multo 
grato a V. Ex.11 V. Ex.1' tem, d~ nossa parte, n mn!s totnl, a mnls 
nbsolutn, a mnls l'ctlctidn. n mnl~ vivida dus aprovações- qunndo 
tnlnndo cm tilho de Celestino, Cjlle colf!RD. nosso foi, ... 

O Sr. Lázaro Uarboza IMDB -- GOJ --E QUt~ tem por V. Ex,u 
um nprcço enorme. 

() Sr. llenrh)ue de Ln Rue() li e 1 I\ RENA - MA 1 - ••• qunndo 
talo em outros crimes prutlcudmi cm nome da Revolução c V. Ex.11

, 

bom jurlstn QUI~ e. snbc QIW a Rcvolnçflo é a rupturn dn lef\1\lldndl', 

qul' n. Rcvo!uriw C o divórcio com a lei, V. Ex.11 bem sabe qm: ~·~ 
multo llific!l o rl'tomo no lt•lto h·Ral, depois Qllt' a ConsUtul6tn e as 
lei~ súo rompidas. V. Ex.·' tem n solidnrll'dade total quando pro
lli~:l. quando conLPst.;l, quando clamn. quando exi!J;!' punh:úo àque
le~ qur tl'ipudlar:lm :;obre a vida c sobre o destino do.~ ;;rus seme
lhantes. Mas, vollo :10 tema Inicial do nosso debate. V. Ex.n snbr 
que o crlnw politico tt•m o ~eu significado cloutrlnúrlo c a sua 
expl!c>tçüo, mas que cm lama dele, sem L';;;;e slgnlflc;'ldo típico, 
multa nçôo pode 1-il'l' pmt!c:1d 1. Dni me pnn•ct• .- t• t!.SI.ou npenn1:i 
procmnncto trazl'l' V. E:-:.H a um l'~lclocinio, o nos~o talvez esteja 
('!Tado. nws é no'lso - dai a ncces~ld:lde de n lei explicitar que 
tudos aqueles que conwtcro\m crime politico ou conexos com este~ 
quer dizer. a conexlclnde tem que ser com :1 politica. para que, 
l'l':llmcntc, n!n~ut'm fos~t~ excluído, porque a aplicação da anistb, 
não se Hudn, vn! ser multo mais tlific!l do qt:c n sua própria cla
borOLção. Os tribunais tCm que runclonar constantemente parn 
dirimir as dúvidas que seu contexto encerra. A lei procurou nnlstlnr 
cm sua amplitude qu:mdo artrmn: "Todos aqueles que cometeram 
crimes politicas ou conexos com cstr c que tiveram se11s direitos 
politicas :mspensos. quer sejam servidores públicos, de fundnç;jcs 
v!ncl:ladas ao poder público. enfim ao Poder Legislativo, ao Poder 
Judlclilr!o, todos- esses estão anistiados." O que a lei procurou fazer 
rol abranger uma ó.rca ampla no sentido dl' beneficiar os brasi
Jc!i·os que fora dn Fátria estão c aquele:; que :1qu! respondem a 
processos. Tudo isso foi feito, nobre Senador. permita que o assi
nale, pot• um homem que desde o pt•imelro Instante - c V. Ex,n 
lhe fez justiça na tribuna - fez questão de se apresentar como 
um homem comum, como um homem que foge do palco dos ilu
minados. O Presidente João Fig-ueiredo, desde quando candidato, 
prometeu anistiar. prometeu trazer ii familla br.J.silch·a a n_cccs
.sâr!a pac!f!cnçã.o, s~turada de luta, de combate. de desun!ao. O 
Presidente João F!~uc!rcdo nos prometeu e cumpriu e aquelas 
Jâgrimas c aquela mão estendida, V. Ex.11 pode ter certeza de que 
não foram dema~_:~;óglcas, foram sinceras, partiram do coração de 
um homem que, como V. Ex.n c como nós outros, sentia lmpet·losa 
necessidade de pacificar os espirltos, mas a anistia não é apenas 
um ato formal. não P apenas uma mensagem que se transforma 
em lei, a anistia é sobretudo a paclf!cação dos espíritos. E tenho 
certeza de que V. Ex,11 , como grnnde número de companheiras 
desta Casa. hão de se Incorporar 11ara que este Pais realmente Sl' 
pacifique, mas sa pacifique de verdade, se pacifique intrinseca. 
mente, se pacifique no comçfi.o ele cada um de nós. 

O SR. LAZARO 8,\RBOZA 1 MDB - GO I - Agradeço mais 
uma vez nela aparte de V. Ex.11 , pelas llustJ·nçães que traz a est<' 
meu des'calorido discurso. Jó. me encaminhando para cnccrrU-lo, 
responderei a V. Ex.l~ dizendo que o Senhor Presidente Joõ.o FI
gueiredo. melhor teria feito, remetendo à consciência do Con
gl·esso Nacional, que este slrri. ê a voz da Nação, o encargo dt' 
rcd!~ir, discutir c votar a anistia. Temos na Casn 67 Senadores c 
na outra Casa do CQn~resso, mais de 400 Srs. Denutndas. Serà, 
eminente Senador Henrique de ta Rocque, que a Inteligência dos 
ass~ssorcs presldenc!n.ls, dois, lrCs, quatro, não sei quantos tivcrnm 
acesso 0.. rednção do projeto, serão Inteligências assim bnn~adas 
por luzes salomõnicas tão profundas, que superem a. lntcllgencla. 
da própria Nação brasileira, consubstanciada no Congresso Na· 
clcnal? Creio eu que não, nobre Senador, porque, na verdade, é 
umn atribuição t!plca do Congresso Nacional redlglr, discutir e 
votar o Instituto da anistia, quando ele se faz necessàrlo cm qual
quer pais do mundo, 

o sr. Cunha Llma IMDB- PB1 -Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. LAZARO BARBOZA IMDB- 001 -Ouço o eminente 
Senador pela Paralba. 

o Sr. Cunha Llma 1 MDB - PB 1 - Nobre Senador Lnznro 
Barbozn, v. Ex.u. aborda com multa oportunidade c muita pcr
cuclêncla um tema da ntuaUdnde. Queremos nos congratular com 
V. Ex." e lembrar que essa anistia. embora menos nmpln c restrita., 
é também uma conquista do Movimento Oemocràtico Brasileiro. 
li: uma conquista nossa como foi a derrubada do Al-5, como foi 
a revogação do Decreto-lei n.0 477, a reconquista dos pred!camen
tos da Magistratura, n restauração do habcas corpus na sun ple
nitude. Todas essas, sim, foram também conquistas do Movimento 
ncmocró.tlco Brasileiro. Essa nntstln que V. ai:x.• anallsa, com tanto. 
percucléncla, com tnnta cnpacldndc, nlnda delxn multo a pescjnrt 
como bem reafirmou o nobre Se11ndor. Não ndrnltlmos .. nao con
cebemos que depois de tantos anos de sncritlclos, de Injustiças 
prntlcnd~s contra homens de bem, contra servidores públicos, se
Jam eles nlndn obrigados h humilhação de requerer. de pleltenr. 
dos poderes constltuidos a sua volta, o seu reingresso no serviço 
público, pois assim prescreve n leglslaçõ.o que estó. cm vias de ser 
ndotndn e nprovndu pelo Congresso, sob Mensagem do Presidente 
dn Rcpübllcn. Os servidores Q\IC toram punidos tcrilo nlndn a 
humllhaçüo de virem procurnr os Govcl'nndorcs de Estados, os 
bl'll!l supcrlorl'!'i, pnm pedir, para lmplornr o seu regresso o.lndn 
sob o nrbltrlo c sob a cond!çilO de lhes poclcrem ser nc~ndos esse/'\. 
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d!r1!1los mnl~ )t~~it.lmo:i. E:>:iu. a ob:;crva~·ão que cu queria tazt~l'. 
traZL'IHIO as mlnhns con~ratulaçõt·s no brlth~nte pronuncl:unrnto 
de V. Ex. 11 

() Sr, lhmrique dt• La Uocque IARENA -- MA1 ··- Pl!rllllk 
V. Ex.n mais um aparte, nobre Senador? 

O Sll, I.AZAUO UAIU~OZ,\ 1 MDB - G01 -- Permita-me EX.11 

QUl' cm primeiro luf.tar cu aprovt•ltl' a oportunidade qut~ tlll• deu o 
t!mlnl.'ntt· &•nadar da Paraiba, trnztmclo par:l t•stl' dl.iclii'SO coloca
'iÔl'S preciosa~. parn sobre l•las trccr r:iplciO:i conwntúrlos c. cm 
.~cgulda, ouvlt·cl V. Ex.11, para concluir o meu dl.~cur:1o Jo~o depois, 
porque nfLo quero rurtnr horârlo do eminente St·naclor pelo Parnnú, 
Sr. Jose Rlcha, que tambC>m prt·tcndc U!':inr da tribuna, ne:;ta tarde, 
para tratar de as:mntos da maior Jmpurtãncla para o Pais. 

O Sr. Henrique de Ln Rcuoque 1ARENA- MAl- Multo obrl· 
gado. 

O SR. LAZ,\IlO BAilUOZA IMDB- 001- ;\o eminente Srna· 
dor pela Paraíba, meu homado companheiro de bancada, Cunhn 
Lima, homem que nesta Casa, à altura das trodlçõcs daquele 
bravo Estado, substituiu Ruy Canwlro, devo dlzcr a V. Ex.u. meu 
prezado companheiro, qm.>, cm verdndc, todas ns conquistas cita
das pelo eminente Senador pnratbano. conqul.'itns do povo brasi
leiro, Coram cavadas dia a dia, minuto a minuto, ccntimcntro a 
Ct•ntimetro, pelo Movimento Democrático Brn'illclro, E esta Casa 
.seria dcsmcmoriada se não ntribuisse o caminho da chnmndn aber
tura polit1cn ao Partido dn Oposição, que agora n maioria tenta, 
JlOr todos os meios, sepultar, porque o MDB tornou-se n voz da 
Nação. Senão vejamos: j;i precó.vamos o haheas corpu!i quando 
praticamcnt(• ntnguêm tinha coragem de sobre ele Calar. 

No pro~rama do MDB, registrado no Tribunal Superior Elcl
t.oral, está com todas as letras. esta bela palavra, "anlstln", como 
o Instrumento eficaz, o único para possibilitar a paclflcac:ão da 
famllla bra.silclra, 

.'\ rL'conqulsta de pnrtc dos predicamentos da Magistratura, 
qur não toram totais porque n chnmada Reforma Judiclárln. cm 
verdade, acabou criando problema.s ainda malort•s para a Justiça, 
numa prova eloqücnte de que os Uumlnados do Pl::malto não têm 
bons conselheiros, nem são tão lumlnados n.sslm. porque deixam 
de ouvir n. Nação; também aquelas poucas prerrogativas que foram 
rer.onqulstadas, tal obra da Nação Inteira, consubstanciada na 
pregação do Movimento DemocriLUco Brasileiro. 

Vamos, cCetivamcnte, aceitar o projeto de anistia que ni está, 
dcpot..:; de tentar melhorã-lo por todos os meios, a:islm como vamos 
tambCm continuar lutando pela convocação de uma assembléia 
nacional constituinte, único melo capaz d(' dar ao Brasil, não um 
nrremrdo de Constituição como esta que ní estã, uma carta ou
torgada, por quem não tinha competência para razé-lo por quem, 
n~ rcnllda.dc, Ilegalmente, assomou-se do Poder para evitar uma 
Carta b. mania dos reis antlgos, dos tempos medievais, copiando o 
L•t:ta& c:'nt moi do poderoso monarca francês, mns uma Carta 
Const.ltuclonnl que nasça da vontade do povo brasileiro e seja, 
ctetlvamente, n lei a espantar a nntilei e a levar o Brnsll para 
os floridos campos dn democracia c da liberdade. 

Onça V. Ex.•, Senador Henrique de La. Rocque, pedindo-lhe 
brevidade no aparte, que é sempre ilustrativo, para não taltar ao 
Scn:~odor José Rlcha o tempo de que deve dispor nesta tarde, 

O Sr. Jlenrlque de La Rocquc: I ARENA- MAl- Seró. renlmen
tc, o último aparte que a bondade de V. Ex ... permite que rormule
mo~ nu. sessão de hoje, Considero n anistia tão Importante que rot::;o 
no exemplar Senador Cunha Lima e n V. Ex. r. que no inves de afir
mar que eln seja uma conquista do MDB ou dn ARENA, represente, 
nn realidade. uma conquista dn Pátria por Inteiro. Gostaria de 
osslnnlnr n V. Ex..• que n nosso. luta. nobre Senador- eu o convoco 
para cln - é multo gro.nde no estudo desse projeto. Nós dois. 
V. Ex.• c eu. temos un1 compromisso de honra de uma reparação 
pnrn com um nmlgo comum. Neste projeto, e cu jó. o examinei 
em protnndldnde, està tnltnndo alguma coisa pnra garantir aque .. 
ll'S qut• Cornm punidos, umn. lndngnçáo que reputo Importante, a 
razão de ser do nto da punição. V. Ex.• sabe que um homem 
Uu.itre. meu nmtgo e amigo de V, Ex.". um homem de bem. um 
homem sér1o, o jornalista Jahnc Càmnrn, fot cassado. Assumi 
coml~to mL•smo um compromiS:io. desde o dta da sun cnssnçõ.o, 
dt• lutar pn.ra vê-ln um dln anulada. E. Sr. Presidente. conversando 
com o nobrc Senador Ló.znro Bnrboza, ouvi de S. Ex." a dcclnrn
çi\o dr. que com o mesmo entusiasmo, com o mesmo Interesse, 
com :\ lnt.'.;mn dcdlcnçi'lo, V. Ex.11 hnvcrln de se voltar pnrn que 
nú.'i doi:; L· outt·os companheiros pudCssemos dar ilqucle velho com .. 
bntl'l11l' nn ddr11n do:~ tntcres.'les de Ooh\~ c do Brnsll n posslb\11-
d:Hil• dl' :'iL' nprelientnr l\ seus rtlhos c perante a Pó.trln sem n 
múenln de uma c:-tndenaçilo, ele llllll\ cassnç1lo que ele ni\o soube 
ut<: hoJt• CjUal foi n .sua rnzüo dl• :wr. O projeto de nnlstl:l uáo 
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permite, nu meu l'lltl'ndt·r. lnicialnwntc cx01mtnado, a forma de 
.'ic poder lnda~ar du motivo punitivo para podei' contcstã-lo. 
En!:\o. canv:Jco V. Ex.'' nn hor:l em QUt• rstr homem extraordl
núrlu que é o Prc,'\Jd(•ntt• João Fl~-tuelredo, que :li cst:l com as müos 
t•.stendldns a no~ mostrar, que t•l;ls não foram c:-;tendldas em vão, 
pois, Já utilizando a r.ancta: permitiram que pnra nqul vlesst· essa 
ml•nsnr.em. E.'isas mftos hão, também, dr. pt'l"mltlr tantn:s lei:; quan
ta.'> r~rcm necessária.~ para. que se repare as inju:Hiças que se Pl':l· 
tlcamm n1•ste Pais, com a qual t·le, por certo. não há de cont"or· 
dar, porque sendo o homrm qur se tem rcv(•lado :'lté hoje h:l de 
.-;er o tnt~ressado mu.tor cm que a pa.clflcaçúo brn.<;llr:lra se fJ.ça. 
com o fulcro, com a marca. com o símbolo da verdade incontrs
te da rtopnraçâo ju:;ta. EnClm, que possamos olhar um para o 
outro, com a certeza de que lutamos para que amigos nO.'i!iOS, 

cumpnnht!lros nos:ioS. Irmãos nossos, voltassem para as sua~ ca.~a~ 
tranqilllos, com a reparação que a sociedade lhes devia de longa 
data. r-.tulto ~rato, Senador. 

O Sll. LAZAllO U,\RUOZA t MDB - 00 t - Eminente Senador 
Henrique de La Rocquc, V. Ex.'' mexe mais uma vrz com a minha 
sl·nslb1lidadc ao lembrar o nome de m01is um injustiçado de Goiás. 
Um homem que, cm VL•rdadc. nüo nasceu cm Goiás, se niio me 
falha a memória na:;ccu no Rio Grande do Norte, mas que C um 
homem com raize.'i plantada:; cm Goiás, um homem que com 
seus Irmãos, ajudou a con.strulr, em melo a d!Ciculdndcs sem conta, 
a bela Capital de Goiás. a Cidade de Golània, que C obra de um 
bravo, de um patriarca que rol, também, arrancado deste Senado 
da República, quando representante de Galãs, já quase octogcnã.rio, 
s~m QU:! a Nação saiba por que, rcHro-mc a Pedro Ludovico Tei
xeira. 

Como daqui, tambC>m, arrancaram da cadeira, que tenho a 
honra dl! ocupar, o homem que plantou Brn.siHa no cerrado goia.no, 
JusccHno Kubltschek de OJ1velra. V. Ex.n ao lembrar Jaime Câmara 
mexe, etetlvamcntc, com a minha senslbllldade, porque me faz 
lembrar desses ~oin.nos todos, natos ou de coração. que derrama· 
ram seu suor no meu Estado, tazendo com que Goiti.s despertas.se 
do sono letárgico em que viveu dura.n te séculos, para ser o Estado 
relativamente pujantl" de hoje. 

Juscelino Kubltschek de Ollvelra, depois de construir Brasília, 
depol.i de redimir Gotti.s, depois de abrir a BelCm-Brasilla como 
c.spJnha dorsal desta Pãtrla, conquistou a amizade, a stmpattn, o 
amor e n devoção d<" toda a cente gotann. E n única maneira que 
os goianos viram de prl•mlar Juscelino pelo multo que Ccz por 
Ooiti.s, fot entregar no estadista das Américas, quase que por una
nimidade, um mandato nesta Cn.sa, mandato que ele não põde 
cumprir, porque Cal daqui arrancado, como dnqul tnmbêm rol 
arrancado João Abrahão Sobrinho. que os golanos elegeram para 
suceder a Juscelino Kublt.'ichck de Oliveira, coma da entra Casa 
do Congresso Nnclonnl arrancaram António Magalhães. Paulo 
Campos. Paulo Campos, que V. Ex.a. conheceu c que por certo 
aprendeu a admirar. Homem de uma tormação esplrituallsta que 
encanta. de uma simplicidade que emociona., c que irradia erudi
ção e amor à humnnldnde! 

Vou enccrrnr. Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizendo que, 
cm verdade, nós, da Oposição, procuraremos dar n contribuição 
mais vó.llda possível no sentido de apertelçonr o projeto de anistia 
encaminhado no Congresso Nnclonal, cxpunglndo-o de falhas como 
aquelas que tive a oportunidade de nponta.r, de outras tantas 
que nenhum de nós ainda póde perceber, c de multas outras que 
o espirita lúcido do Senador Henrique de Ln Rocque Já. percebeu, 
como esta que ê n de não permitir àqueles que tor:1m punidos ter 
acesso nos auto.." e saberem por que permtttr àqueles que toram pu· 
nldos dando uma sntlstnção n Hlstórln, uma satisfação aos póste
ros, porque. realmente. uma das grandes tnjustlçns cometidas, tão 
grande quanto as cnssnções e ns perseguições Injustas, tal o rato 
de a chamada Revolução de 1964 jogar na mesma bacln dns águas 
contam!nadns dn corrupção homens como Jaime Càmnrn, puro, 
trabalhndor, integro e honrado; homens como Pedro Ludovico 
Teixeira, homens como seu filho, que governava Goiás, homen& 
como tantos e tantos outros brnsllelros tnjusttçndos, aos quais jà 
me reter!, e a tanto outros que a exigUidade do tempo e da me
mória não me permitiram citar. 

E vnrnos tentar, nsslm, agora que os tempos etetlvnmente pare
cem t•stn.r mudados, se lá. do Olimpo, haverá a consciência de que 
n Nação também tem suas vozes e tem o direito de, por elu.s, 
mnnltestnr-se. Assim, quem sabe, o projeto de anistln encamlnhndo 
no c.:mgres!o Nacional pnssn vir o. .srr o Instrumenta da vcrdndel
rn paclrtcnçilo brasileira. Que Deus nos nJudc! 

Multo obrl~ndo, Sr, Pre!lldcntc c Sr.s. Senadores. (:vJulto bem! 
J•nlmns. O orndor é cumtJrlmenlndo.) 

O ~ll. l'lll~!'OJUF.STF. lfi:l'<ili'w MiiUer) - Cuncedo n pnlo.vrn 
aD nobre Senador Jorge Knlumr. 
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O SR. JORGE KALUME <ARENA - AC. Pronuncia o seguinte 
diacurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, Srs. Senndo
re&: 

Sempre sensível e admlrndor dnqueles que ajudaram n cons
truir a nossa Pó.trla - isto pela minha própria formação - .sou 
levado a meditar pernu:mentemcntc acerca dn.s obras rcallzada.s 
pelos nossos antepassados, que deram tudo r nada recC'hrrnm, qur 
dcmm tudo de 'li sem pensar cm si. 

Sentindo, nos dias atunl<~, no m\mdo hodierno, o indiferen
tismo até crttnnte acerca dessn.s personnlldndes, leva-me Sr. Pre
sidente a manter viva a chama do reconhecimento e rol por isso 
que, quando éramos Deputado, no periodo de 63 n 66, apresenta
mos um projet<> criando o Dln Nacional da Cultura, cm homena
gem ao grn.nde, saudoso e inesquccivel Ruy Barbosa, hoje lei san
clonada pelo então Presidente Emillo Oarrastozu Médlcl, o BrosU 
todo, a 5 de novembro de codn nno, lembra n !lgura de Ruy Bar
bosa. E é com esse espírito, dentro dos princípios que norteiam 
a. minha vida que quero, nesta última sessão deste semestre, apre
sentar um Projeto que autorize o Mlnl.stérlo da Educação e Cul
tura, através do Conselho Federal de Educação, a Incluir nos cur
rieulos dos estabelecimentos de ensino de 1.0 e 2.0 graus e Supe
rior, estudo sobre as vidas do Coronel José Plácido de Castro e 
do Marechal-do-Ar Eduardo Gomas. Aquele já falecido e este aln
<la vivo, para nossa alegria. 

Na nossa justl!lcação dl2emos que o projeto visa preencher 
lacuna no ensino de nossa. História. 

1!: o aegulnte o teor de meu projeto, Sr. Presidente: 

PROJETO DE LEI DO SENMIO N.0 DE 19'19 
Autoriza. o Mlnlolérlo da. Educação c Cultura, a&ravés 

do Conselho Federal de Educação, a Incluir, nos currículos 
dos estabeleelmentos de ensino de 1.0 e 2.0 rraus e Supe
rior, estudo sobre u vidas do Coronel José PI!Ícldo do 
Castro e do Mareebal-do-Ar Eduardo Gomes. 

o Congresso Naclona.l decreta.: 
Art. 1.• Fica o Conselho Federal de Educação autorizado a 

Incluir no núcleo comum obrigatório, em Amblto naclonal, nos 
estabelecimentos de ensino de 1.• e 2.• graus e Superior, estudo 
aobre as vidas do Coronel José Plácido ele Castro e do Marechal-
4o-Ar Eduardo Gomes. 

Art. 2.0 Esta Lei entra. em vigor na data da sua. publlcac;ão. 
Art. 3.0 Revoga.m-se as disposições em contrário. 

JusUflcação 
O presente projeto vl.sa à preencher lacuna no ensino de 

nona História. 
Referir-me-e! Inicialmente sobre Plácido de Castro para es

clarecer que quando Presidente da República. o Excelentlsslmo 
Senhor General Emlllo Garrastazu !llédlcl, Sua. Excelência o ho
mena.geou, através do Decreto n.• 71.355, de 10-11-72, criando a 
"COmissão Naclonal para programB.r e coordenar n.s .comemora
ções do Centenário de José pl( oldo de castro, e dá outras provi
dências". 

Era lllinl.stro da Educação, nessa épocn, o nosso eminente 
Llder, essa figura fulgurante de pollUco e de estadlllta, que é o 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Ja.rbas Pusarinho (ARENA - PA) - Multo obrigado. 
O SR, JORGE KALUME (ARENA - AC) - Dnndo contlnul

<lade, Sr. Presidente, dizemos: consubsta.nclando a. apresentação 
do projeto, não poderlamos deixar de acrescentar, na just!!lcatlva 
<la proposição, a integra do texto de autoria de P.J. Mallet Joubln, 
constante da obra de Castllhos Goycochêa, Intitulada "0 Esplrlto 
Milltar na Questão Acreana": porque, mesmo considerando-se a 
alntese como registrou os dados sobre a vida de José Plácido de 
Castro achei que a sua transcrição oferece subsidio para um me
lhor julgamento por parte dos eminentes Senhores Senadores 
acerca dessa per.sonalldade marcante da nossa hlstórta e, lamen
tavelmente Ignorado por muitos brasileiros. 

!llallet joubln ressalta no texto sobre o Centenário de nasci-
monto de Plácido de Castro, Libertador do Acre: 

"O Governo c povo brasllelro.s comemoram, no corrente 
ano o centenário do nascimento de Plácido de Castro, 
Llbertndor do Acre, magnl!lco exemplo de lealdade e bra
vura, perseverança e deslntcrc.ssc ll serviço de um nobre 
Ideal patriótico". "Nascido no extremo meridional da Pá
tria, este incUto rlo-grnndcn!ie exerceu n.os descampados 
suUnos a. nrtc dtL Oucrrn e n.s virtudes vnronls de sua 
gente. Transplnntndn po.t·o. a. selva amazónica., sun. · atua
ção politico-militar, d" homem de trontelrn, rerletln a 
musmn vocação de unidndo elo povo brnsllelro, apnnó.r,Io 
de todo5 o.s construtorc.s dn nucionnltdadü". "0 chefe d_;t 
Rcvoluçüo o.c:rcann, que Leve lnlr.io n 6 de nr,osto de 100 ... , 

nn.sccu na cldndc de Sii.o Gabriel, no Rio Grande do Sul. 
a 12 de dezembro de 1873, sendo seus pn.Ls o Cn.pitão Pru
dente dn. Fonseca Castro, veterano das Cnmpo.nhns do 
Uruguai c do Pnragunl. c Donn Zeferino. de Oliveira Cas
tro. •· 
"De n:-;ct·ndentP.s pnull:'La.;, corria cm sun.:; V!~lns o ~mn
[-~tlf" bnnctclr:mtc. como o clo.s famo.~os Domlnr,ucs. Cnpl
tftcs-morP . ., r capitães de b:Lndelrn. que njudnrnm n. dilatar 
os horizontes dn Pútrlu, em audazes Incursões nos scr
tõc:; ignotos de Oolú.s c Mnt.o Grosso, Gularíl c Rio Gran
de, nos século!; XVII e XVIII." 

"Um de seus blsnvós, Joaquim José Domingues, rat com
panheiro de Borges do Canto, na conquista das Missões, 
cm 1801, quando este território rol Incorporado à comu· 
nhüo brnslleirn, alargando a !rontclra sul-rlo·grandensc." 
"Recebeu, nn. pln bn.Usmnl. como herança e mensagem, 
o nome do heróico avó, o major José Plü.cldo de Cn.stro, 
paulista, de velha cepa luso-espnnhola, Que tomou parte 
nas Campanhas Clsplatlnns, rndlcando·se, depois, no Rio 
Grande do Sul." 
"Desde a meninice, Plácido de Castro revelou raras quali
dades de caráter, lntellgêncla e vontade. Sua personnll
dnde, precoce, como que o predestinava ao desempenho de 
papel preeminente na sociedade em que nascern." 
11A decidida vocação militar levou .. o a assentar praça de 
Cadete, em dezembro de 1889, no !.• Regimento de Arti
lharia de Campanha, o ramoso HBol de Botas", com sede 
em sua cidade natal." 
"Matriculou-se, após, na Escola !llilltar do Rio Pardo, on
de concluiu o curso preparatório com notas plei.1as, multo 
ae dl.stlngulndo no estudo da. l\latemátlca, da Geogra!la 
e da Hiatórla. Em 1893, passou a. freqüentar a Escola MI
litar de Porto Alegre, estabelecimento este que tol te
chado em setembro desse mesmo ano, por causa da Re
volução Federalista." 
"0 Cadete Plácido de Castro, !lei a suas convicções poli
ticas, Incorporou-se às tropas revolucionárias do General 
Joca Tavares, com as quais teve o seu batlllmo de togo 
no sangrento combate do Rio Negro onde, a par de In
trepidez, revelou extrema pneroaldade para com· oa ven
cidos. Depolll, no cerco de Bagé, em destemida Incursão 
noturna plantou uma bandeira junto à trincheira prin
cipal das !orças sitiadas." 
uservlu à causa !edera.llsta com bravura e conBtante 
devotamento, atingindo o posto de ma.jor, aos 21 nnos de 
lda.de." 
"Quando, em 1896, foi IW!nada a paz, Plácido de Castro 
não aceitou a anl.sUa. concedida pelo Governo Federal. Niio 
retornou à Escola Mllltar para terminar o seu curso. Obte
ve baixa das fileiras do Exército e transteriu-se .para o Rio 
de Janeiro, onde exerceu temporariamente as funções de 
Inspetor de Alunos do Colégio !llilltar, funções estas que 
lhe posslbllltavam o estudo pa.ra Ingressar na Escola Poli
técnica. Em maio de 1898, pediu demissão desse emprego e 
foi trabalhar, por pouco tempo, como Ajudante de Fiel de 
Armazém das Docas de Santos." 
"Em 26 de !everelro de 1899, traslada-se Ph\cldo de 
Castro para a Amazônia com o rim de trabalha.r como agri
mensor. De Mana.us, sobe o rio Amazona.s, e Interna-se 
nos rlos Purus e Acre, em trabalhos da sua nova profl.ssão, 
para a qual estava provisionado com a respectiva Carta. 
Em julho de 1902, Já se achava no Alto-Acre, demarcando 
o Seringal 11Vitórta". 
uJá haviam fraca.ssado três movimentos revoluclonó.
rlos, em 1890 e 1900, que pretendla.m tornar o Acre Inde
pendente. Apesar disso, o lrrcdentl.smo conUnuava a lm
pernr na consciência dos acreanoa, que tlrmn.ram o direito 
do utl possldotls na terra que haviam desbravado e ocupa
do. Agravou-se ainda mats o desgosto dos seringueiros e 
serlngall.stas quando o governo boliviano efetuou o arren
dnmcnto do Acre a um sindicato estrangeiro, que vlrla ex
plorar toda a Indústria extratlvn da borracha." 
''Plácido de Co.stro, presente no teatro desses aconte
cimentos, estava tnlhado para a situação que se apresen
tava. Espirlto lúcido c perscrutador, já conhecia ~m todos 
os seus detalhes os aspectos lnternaclonnls, económicos e 
militares da questão acrenna. Possuidor de ncentuo.da tor
rno.çõ.o mUltar, haurido. na casemo. e nns escolas do Exér
cito, a sua honorabUidade e riglda têmpera de soldado, 
apenas encoberta pela simples blusa. de scrtnntsta, torna
ram-no o homem provtdenclnl, o chete no.to, ncln.mn.do por 
todos, cnpnz de lnspirnr contlançn, reunir tod03 os rccur .. 
sos, conr.;lomern.r todas ns cnergins pnrn. o n:rn.nde c.i!orço 
de llbertaçüo do Acre." 

.\ 
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"Em plena Ama.zónlu., como que se dó. o encontro do 
homem com o seu dcstlno, no cxo.to momento histórico." 

"A 6 de agosto de 1902, o jovem rlo-grnndcnse, de apc· 
nas 28 anos de idade, deu Inicio à Revolução, com o ataque 
n Xnpurl, c a proclamação, no dln seguinte, do Estado In
dependente do Acre. Poucos dlas dcpoLs, â frcnt.c de peque
no cfettvo, tem um encontro com uma coluna do exército 
regular bollvlo.no, no mo.ndo do coronel RoJn.s, com tropa.s 
três vezes mais numerosas, emboscadas em posição vanta
josa." 

"ReorgaJ.l.lzando sua tropa, com mn.lores cfctivos, re
crutados entre os seringueiros, Plâcldo de Castro reassumiu 
a ofensiva. De vitória em vitória, usando de toda sua ver
sátH capacldo.de mllttar, na.s marchas c surpresas, nas 
guerrilhas na selva. e na guerra de sitto, libertou todo o 
terrl tório." 

"Os combates de Telheiro, Bom Destino e Santa. Rosa: 
os assédios c capitulações de Volta da Empresa e Parto 
Acre deram ao Incansável Campen.dar o dominlo camp;eto 
do Acre." 

"No tlnal da campanha., o exército ncrea.no, numeroso 
e dlsclpUnado, atun.va como um só homem, conduzido peta 
vontade férrea. e pela forte personalidade de .seu chefe." 

"Depois de assinado o honroso modus vivendi entre o,.; 
governos do Brasil e da Bolívia, a 21 de março de 1903, 
Plácido de Castro, patrlotlcnmcnte, desmobilizou n.s suas 
forças c entregou a controle da região em Utiglo às tropn.s 
de ocupação do Exército brasileiro." 

"Reconhecendo a beUgerãncta do "Estado Independen
te do Acre", proclamado por Plácido de Castro, o governo 
brn.sllctro, pela n.r,ão do Ba.rào do Rio Branco, negociou 
com a Bolívia o Trntado de Pctrópolls. que Incorporou dc
ftnitivn.mentc o Acre ao nosso território." 

"Ma.gnã.nimo e cava.lhclresco, Plflcido de Castro, a!ndn. 
em vida., encontrou, no depoimento de seus adversários da 
véspera, a consagração de um julgamento que o honra. tan
to quanto IIOS valentes soldados bolivianos aos quo.!s lo! 
obrigado n combater." 

"Por toda parte onde andou, quando velo a.o Rio de 
Janeiro, após a pa.clflcação do Acre, foi aclamado como 
autimt!co herói nocional. "Pai do Acre", "Libertador do 
Acre", "Fundador do Acre", foram alguns dos multas ti
tulas que o povo c a. imprensa lhe deram nessa oca."iiã.o." 

"A ação m!l!tar do "Libertador do Acre" c n obra di
plomática do insigne Rio Branco Incorporaram n.o terri
tório nacional uma lirea de cerca de 153.000 km~ de terras 
totalmente desbravadas e povoadas por bras!!e!ros, e que, 
por um determinismo s:copolitlco, sempre devla.m. pertencer 
ao Brasil, como pertencem, constituindo o a.tua.l estado do 
Acre." · 

MARECHAL-DO-AR EDUARDO GOMES 

Figura legendária que com lndesmcnt!do patriotismo sempre 
rol um rtcl servidor dn Piltr!n bras!!e!ra, visando apenas o bem
estar nacional. Sempre preocupado com os prob\ema.s que arllgtnm 
o povo bras1lelro procurou por todos as melas ao seu alco.nce, senão 
soluclono.r pelo menos mlnlmlza.r c o fez a.tra.vés de audácia. cria
dora. ou Indo no encontro dos seus patriclos nos luga.re:; ma.ls re
cuados da. Pãtrln, através dos aviões do Correto Aéreo Naclonnl. que 
ajudou o. criar e foi um dos seu.s mais acendrndos e a.nlmadores 
desde quando surgiu o Correio Aéreo Millta.r. 

TrQJlscreverel trechos de meu pronunciamento do dia 12 de 
junho dest.u ano, na Tribuna do Senado pela oportunidade "de ml
nhn.s pa.Iavra.s sobre esse bra.sllelro que se engra.ndeccu com o pa.s
liar dos tempos. 

Merece citação especial seu destemor pela. causa democrática 
que abraçou desde os o.lbores de sua mocidade n.o pa.rtlclpa.r dos 
16 do Forte de Copacabana. e seu lnsurgtmento no Estado Novo de 
1D37 e como prova. dn sua coerência de atitude que lhe era e é 
!nata: 

"Correto Aéreo Militar e Correio Aért'O Nacional run
dtrnm-sc definitiva e majestosamente no Correio Aéreo 
Nnclonnl, hoje o popularmente conhecida CAN, que teve n 
a.nlmá-lo, encornjó.-lo, mntcrlallzó.-lo, como seu verdadeiro 
condutor, n figura impnr e brnvn de Eduardo G:~mesl Suu 
csrorço fol de tnl magnitude em prol desse serviço, ."iUD. 
obstinnçllD de tal prorundldnde que consugulu superar os 
tncrCdulos, os pe.'!.Slmlstns, e nH1ntü-lo nltanclro, lncxput:: .. 
návcl, trlunrnntc c glgnntesco o. cndn dlo. que pn.'l.'iO.. Tn.J .. 
vez o CAN jll. cstlvc.ssc .soterrado, com hlstórla trl.ste, se 
nüo rorn a cnergln hcrcúlcn de Edunrdo Gomes - almn 
do Correto ACrco Nnclonnl! 

"José Garcia de Souza, também um dos entusta.st~ do 
CAN, registrou com ju,'ltlça: ''Há, no Bra:ül, entre muitas 
colsns de que nos podemos orgulhar. uma, sem po.r no 
mundo: O Correto Aéreo Nacional." 

"0 CAN teve, desde o. sua criação, os ma.is dignos e 
briosos oUcirUs que se tra.nsrormo.rn.m nos gigantes que 
chanta.ram os primeiros marcoo da. verdadeira epopéla, 
desta.cadamentc "Eduardo Comes", apóstolo do "credo" 
do Correio Aêreo Nnclonal é, hoje, o 8D.Cerdotc da rcUglão 
da Aviação." 
"Todos os órgãos, dos mais variados Ministérios Civis, ser
viram-se e servem-se do CAN pela sua eficiência. desde 
a suo Implantação. O saudoso Ministro J. P. Salgado Filho 
reconhecia que "é no Correio Aéreo que se lniela o conhe
cimento do Brasll pelos brasileiros: devemos todos nós, n 
esses patriotas estolcos, uma. grnndc gratidão que não se 
pagará nunca, n não ser com o mesmo sentimento de bra
sll1dade e de patriotismo que todos eles sentem c só por ele 
vivem. pelo bem da Pátria." 

Complementando a. justificativa. da. proposição, enfatizamos o 
curriculum vltae do honrado Marechal-do-Ar Eduardo Gomes: 

Data. de nascimento: 

20 Sct 1896 
Naluralldade: 
Rio de Janeiro 
Filiação: 
Luiz Comes Pereira e Jenny de Ollvelra Gomes 

Da ta. de Praça: 
13 Abr 1910 
Promoções: 
Aspirante - Dec de 11 dez 1918 
2.0 Tenente - Dec de 30 Dez lill9 

1.0 Tenente - Dec de 5 Jan 1921 
Cap!tã<> - Dec de 15 Nov 1930 
MaJor - Dec de 20 Nov 1930 
Tenente-Coron-el - Dec de 16 Jun 1933 
Coronel - Dec de 3 Mal 1938 
Brigadeiro-do-Ar- Dec de 10 Dez 1941 
MaJor-Brigadeiro - Dec de 1 Set 1944 
Tenente-Brigadeiro - Dcc de 3 Out 1946 
Marechal-do-ar - Dec de 22 Set 1960 

Cursos: 
Artl!harln 
Observador de Aviação 

Engenheiro 
Aperfeiçoamento de Oficllli.'i Avla.dor~s 

Estado-Malar do Exercito 
Escola Superior de Guerra 
Comando e Estado-Mo.ior em "Comamand nnd 

General Starr Schoo! - Fort Leavcnworth - Knnsas - USA" 
"Sentar Oll!cer" em "AAF Spec!n! Stal! Schoo!" - Orlando -

Flór!da - U.S.A. 
Principais funções: 
AdJunto do Departamento de PcS80a1 do Ministério da Guerra 
Comandante Interino do Grupo Misto de Aviação 
Chere de Divisão 11• D!rctor!a de Aviação Militar 
Coma.ndrmtc Interino do 1.0 Rcgtmr.nto de Aviação 

Chefe do Serviço de Roto.'l c Bases Aéreas no D!retorla 
Av!nçilo Militar 

Comandante das 1.a. e 2 ... Zona.s Aéreas 

D!retor-Gera! de Rotas 1\éreas 
Presidente da Com!ssi\o M!Utttr Mista Bras!!-Estados Unido• 
Ministro da Acronúuticn por duas vezes 
Membro da Comlsf1o de Promoções dn Aeronúutlcn. 
1\ledalhas, Condecoraçõe~ e Diplomns: 
Ordem e Mérito Mllltnr com nlttL.'I lnslgnln.s do "Air Corps" 

dos EU/\, 
M111tnr de Prnta com passn.dclrn. de prata 
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Condecornção de Grnu de Granc\r. OC!cln.! di!. Ordem do M<'rlto 
Aerontluttco 

Medalha Cruz de Aviação 
Griio·Mestre da Ordem do Mórlto MUltar no Grau de Comen~ 

~ndor 

Comenda.dor da Legião de Honra. ctn; RepúbUca. Fra.ncesa 

Medalha de Campanha no Atlântico Sul 

Medalha do Pncllleador 
Diploma de Curso de Estado-Maior e Supervisor de Comando 

Diploma do Curso dn Escola Superior de Guerra 
Diploma de O!lclal Superior realizado na Flórlda - EUA. 

Comendador da Legião do Méril<> dos EUA 
Grau de O!iclal dn Ordem Nacional do Mérito da República 

do Paraguai 
Comandante Honorário da Divisão Militar do Império Britânico 

Grande O!lc!nl dn Ordem do Mérll<> Naval 
Comandante Plloto Honoró.rlo da Força. Aérea Equatoriana. 
Elogios e Louvores: 

Contam 41 (quarenta c uml elogios tndtvtdunls c 5 1c1nco1 
louvores. 

Obsen-ação: 
1. Transferido para a R/R por Oecret~ de 22 de setembro de 

1960, no posto de Marechal-do·Ar, por contar mais de 25 1 vinte c 
cinco 1 anos de serviços e por ter cumprido missões de patrulha
mento no Atlântico Sul; 

2. Reformado por Decreto de 6 de julho de 1965, por ter atin
gido o. idade-limite de permanência. no. Reserva Remunerada. 

Certo de que nosso projeto se enquadra nos objettvos do Go
verno Federal, em homenagear os grandes vultos de nossa hlstórtD., 
esperamos contar com o apoio dos eminentes membros do Con
gresso Nacional, pois a aprovação deste projeto representilrâ mais 
um serviço do Legislativo à História do Brasil. !Multo bem!l 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JORGE 
KALUME EM SEU DISCURSO: 

DECRETO N.0 71.355, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1072 
Cria. Comissão Nacional para pro~:ramar e coordenar 

as comemorações do Centenãrio de José Phicido de Castro, 
e dá outras providências. 

O Presidente da RepúbUca, usando da atl:lbuição que lhe con~ 
tere o art. 81, Item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1.° Fica criada Comissão Nacional parn programar c 
coordenar as comemorações do Ccntenó.rto de José Phlcldo de 
Castro. 

Art. 2.0 Ao Ministério da Educação e Cultura competlr:i. a 
designação dos membros da ComLssão a que se retere este Decreto. 

Art. 3,0 Este Decreto entrnrà cm vigor na data. de suo. publl· 
cação, revogadas as disposições em contrárl.o, 

BraslUn. 10 de novembro de 1972; 151,0 dn Independência c 
84,0 dn República. - EMILJO G. MEDICI - Jarbns G. Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE !Gastão Müllerl - Concedo n palavra no 
nobre Senador José Rlcha. 

O SR. JOSE RICIIA IMDB - PR! - Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador. I -Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

Hoje, renllzn-se, no meu Estado, no Munlclplo de Medianeira, 
{leste do Paraná, uma reunião bastante importante, onde deverão 
estar presentes qunsc todos os deputados da nossa Bancada na 
Assemblêla Legislativa do Estado, mais as lideranças municipais 
do MDB daquela região, nlc!m elos produtores ngropcr.uu.ristns de 
todo o oeste. 

O que vai ser discutido ncssn. reunião? Bo::;lcamente, o.s n::;sun~ 
tos de interesse do oeste d:> Pnranl\, de um modo geral. e notndaa 
mente o nssuntCl mnls destacudo hó. de ser aquele que, no momento, 
nõ.o só ocupa no meu Estado o molar e.':ipaço nos órgãos de camua 
nlcaçilo como também. na rcnlldnde, diz re::;pclto a um assunto 
da maior lmportflncla para a economia do meu Estado. cujos 
reflexos sociais Jô. sc !azcm .':ientlr de un1n. mnnclra bastante 
drástica. 

o assunto que deverú Uomlnar, prlorlturlnmentc, ns dlscuss~e!i 
nessa rcunlflo, é o da nota promissória rurul. Mas hó, tnmhí!m, 
um outro r,.ssunto que será discutido: e o de emprestar u sollda
rlcrlade de t.odas n:~ lideranças do MDB rio Pnrnm\ 11 um ~rande 
companheiro nosso, vereador, advogado no Munlciplo de Media
neira, AdolCo Mariano da Costll, que ~;c tornou como que uma 

.,• \1~/ 

cspl-clc de líder rc~-:"lonnl, !uwndo com que os lntcrcs~rs matares 
dos agropecuarlstas daquela rc~-":ião e do Estado lntelro tivessem 
uma rcssonilncla melhor. ExatamentP porque lst.o, de certo modo, 
contraria muitos Interesses. os poderosos do município estão cns~ 
Sfl.ndo sru mandato de vereador. 

Sr. PrC!sldentc, por que um assunto como este, n nota promissó
ria rural, desperta tanto Interesse? Na realidade, C um us-;unto 
que está transtornando a economia do meu Estado r. causando 
tão graves problemas no plano social, que medidas urgentes terão 
que ser tomadas. E só agora, flnalmcnte, depois de tantos anos -
porque esse ê um problema que se arrasta desde 1967, quando a 
nota pron1Issórla rural foi lnstituidn. - só agora. repito, vem o 
G<>vemo dedicando a atenção que o assunto merece. Mas roi preciso 
que muitos prejuízos causasse, nos agropecun.ristas dn reglüo. e, 
mais do que Isto, foi preciso que morresse gente, que moiT<'S~l·m 
pessoas parn que este ;:tssunto pudesse chegar até a esfera fedl~ral, 
de onde deve emanar n solução para ele. 

Em que consiste essa nota promlssórln rurnl? Tratn-se. Sr. 
Presidente, de um documento que o produtor, na malorhl. das vezes 
homem simples, recebe quando vai entregar seu produto agrícola. 
ou o seu produto da pccu:i.rla. Ele entrega seu produto e recebe 
do comerciante uma nota. promissória rural em que, pnra ser 
descontada no banco, C precisa não só o endosso como o aval do 
produtor agropccuarlsta. A quonto montam aproximadamente os 
recursos só nesta região oeste do Paran:i.? A 130 milhões de cruzei· 
ros em notas promissórias rurais, todas elas com o aval c o endosso 
do produtor. 

como dizia eu. este problema é tão grave que multas já foram 
as perdas de vidas humanas, desesperados, sobr.ctudo quando 
recentemente ocorreu a falência do maior grupo de frlgorírtco 
daquela região. Os bancos. no Invés de nclonarem aqueles que 
compraram o produto e pagaram em nota promissória rural, pas· 
saram a aclonnr o produtor, porque acharam mais t:i.cll c mais 
pr::\tico. Essas ações têm levado ao desespero milhares e milhares 
de famílias. Aproximadamente nestes 90 ou 120 dias, vários suici
dios se verlficnram nessa região do Paran:i.: três suicídios no Munl
cipio de Medianeira. um na Linha Alegria, um no Distrito de 
Missal. outro no Distrito de Jard!nópo!ls, um no Munlciplo de São 
Miguel do Iguaçu, um ,110 Munlcipio de Martllandln c outro no 
.Município de Céu Azul. Isto foi o mintmo que houve, do que con
segui apurar, parque constam de um documento da Pastoral da 
Terra da Diocese daquela região. 

Este problema criado pelo Decreto-lei n.• 167. de 14 de feve
reiro de 1967, finalmente agora sensibiliza o Governo, que há 
poucos dias mandou um projeto ao Congresso Nacional. Esse 
projeto começou sua tramitação na Câmara dos Deputados, e nele 
a justificativa que os Ministros Karlos RlSchbleter. da Fazenda, c 
Delfim Netto, da Agricultura, fazem no Senhor Presidente da. Repú
blica, entre outras coisas, diz o seguinte: 

"Que vem se avolumando as reclamações contra n atual 
slstemâtica de ·comerclaltznção de produtos de origem ru
ral. quando utlllznda a nota promissória rural, emitida 
pelo comprador dos bens." 

E ainda raz referência, principalmente após a ocorrência de 
concordatas e falCnctns. E vai além: 

"Admitindo que se intensificaram nos últimos meses 
as gestões, Inclusive no âmbito do Congresso Nacional, 
visando a alteração da legislação, em especial ns dispas\~ 
ções constantes do Decreto-lei n.u 167." 

E reconhece o Governo que a simples exclusão do. co-obrigação 
cambial do produtor endossante esbarra na.s exigências da rede 
bancária, preocupada cm resguardar-se convenientemente, quando 
dos negócios realizados com bnse naqueles títulos. 

Ê evidente, Sr. Presidente, que essa constatação deveria ter 
sido verificada, mas ela rol feita multo tarde. Porque é chtro que 
as bancos preterem cada vez mats cercar-se de garantias, as 
malares que n rede bancó.rla possa obter. Por que. exntnmente esses 
dispositivos draconianos e a verdadeira entrega do produtor ii. 
sanha de lucros cada vez malares dn rede bnncnrln. simplesmente 
recaem nos mnls trnco.s. nos mnls simples r. mais humildes? Por 
que o comerclnntc, o Industrial ou qualquer outro tipa de empre
só.rlo niw prr.clsn do nvnl de q.uem lhe compra o produto, p[lrn 
poder descontar esses titulas em banco? 

Entretanto, quando o produtor rural vai vender seu pi'Oduto, 
o comprador emite umn notu promissória rural, entrcr.n a ele 
que, para dcscontU-hl no banco, tem de dn.r seu aval pessoal. o do 
cônjuge c ainda comprometer sua propriedade. 

O S1·. t•:aulu HrmHmrd 1 MDB - RSI - 1!: verdade! 

O SR. JOSt. JtiCIIA IMDD- PRI - Vejnm bt•m n Rrnvldndt• 
dlst.o. o produtor pnt,n~~ou aquilo que rol l'ruto cto .'ietl tn~balho 
t• drpol:l ... 
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O Sr. Paulo Brossard IMOB - RSI - V. Ex." estiL fnzcndo 
unu1 grnvisslmn revelação. E Isso ê o que se pode chnmnr de abu
so do poder económico caracterizado, com n finalidade de frau
dar o. lei. 

O SR. JOSll RICHA IMDB - PRl - Perleltol E o próprio 
Governo, de certo modo, confessa a sua Impotência, ao constatar 
que, realmente, as notas promissórias rurais estavam tendo n. sua 
llnalldode prlnclpol desvirtuado. E conlesso o suo lmpoténcla 
quando alega, na própria justificativa. 'que ••a simples exclusão dn 
co-obrigação cambial do produtor endossante esbarra nns exigên
cias dn rede bancária, preocupada em resguardar-se convenien
temente quando dos negócios renllzados com base naqueles titulas.'' 

Ora, que a rede bancária vá adotnr o mesmo procedimento, 
com relação aos agropecuarlstas, que já adota com relação a.os 
comerciantes, nos Industriais e nos demais empresários. Que exija 
o aval pessoal dos dlretores, daqueles que estão emitindo o título, 
e não daquele que está entregando o seu produto a uma outra 
empr"esa. 

F1ca aqui o registro apenas do que já começa a acontecer em 
termos de irregularidades, antes mesmo de o projeto ser trans
formado em lei, o que nos obriga, neste Congresso, não só a fa
zermos esta denúncia para alertar o Governo, com'o para obter 
dele, através deste alerta-denúncia, a concordância necessária 
para termos condições de apresentar algumas emendas, aqui, no 
Senado Feáeral, melhorando, portanto, o projeto do Governo, que 
me parece de excelente boa Intenção. 

O Sr. José Llns I ARENA- CEI -Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. JOSf: RICHA <MDB - PRI - Pois não. 
O Sr. José Llns I ARENA- CEI - Quero trazer o meu apoio 

a V. Ex." A Informação que V. Ex.• nos traz sobre o que está 
acontecendo mostra que se está organizando uma burla, como 
diz o Senador Paulo Brossard, à lei e à Intenção do Governo que 
é justamente apoiar o produtor. V. Ex.u. tem toda razão. Tem por 
Isso o nosso apoio. 

O SR. JOSI': RICHA IMDB - PRI - É como diz o senador 
Paulo Brossard: isto aqui é um abuso do poder econõmlco, que 
burla a lei, ou então, que encontra ou procura encontrar expe
dientes para burlar as reais e, até certo modo, corretas intenções 
do Governo e de todos aqueles que se preocupam com os proble· 
mas nacionais. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RS> - V. Ex.• diz que até o 
Banco do Brasil estaria a fazer tsso? Isto me parec,e particular .. 
mente errado. 

O SR. JOSll BICHA IMDB - PRl - Perlelto. Até o Bonco do 
Brosll está exigindo das cooperativas eonll.ssões de divida, os 
bancos estão usando esses dois procedimentos: primeiro, a cantis
são de divida; então, ele lnutlllza o promissória, porque, com a 
conlls.são de divida, desaparece a necessidade do Bonco preclsor 
dessa nota promissória rural, e segundo, exigindo a nota promis
sória ou qualquer outro titulo paralelo, com aval cruzado ainda, 
!laqueando a boa-lé do simples e coitado produtor rurol. 

O Sr. Paulo Brossard IMJ)!I - RS) - Mols olnda: necessita
dos. 

O SR. JOSll RICHA I MDB - PRI - Numa hora em que o 
próprio setor se encontro tão descopltallzado - o setor agrlcolo 
Inegavelmente, neste Pais, nesta atuol conjuntura, principalmen
te no Poraná que desde 1975 não tem tido nenhuma salro regular, 
porque começou 1975 com geada; 1976 e 1977 com umo estiagem 
das mais prolongadas. Agora, este ano, novamente geada. Quer 
dizer, o setor Já se encontra descapltallzodo pelas próprios con
dições de tempo. E ainda ogora, Sr. Presidente, apenos um pa
rêntese para fazer um registro, é que, na ultima reunião do Con
selho Monetário Nacional, os financiamentos de custeio tiveram 
Juros mojorados de 15 pora 30%. 

Ora, Sr. Presidente, é uma hora multo Inoportuna em que as 
autoridades monetárias deste Pais tomnm uma decisão dessa nn
tureza. A hora é o mols Inoportuna posslvel. E cu, quondo cito o 
exemplo do meu Estado, o Paraná, é porque no realidade não 
hã. nenhum outro E.stndo do Brasil, talvez, com uma vocação 
agricola mals acentuada do que o Parnnã. E o Parnnó., ao longo 
desses anos, tem sido respons:i. vcl por mais de 20% do total agri
eola produzido no Pais. Portanto, é um Estado, pora eleito de 
exemplo. multo rico, • 

Sr. Presidente, em que consistiria a sugestão que vnmos for
mo.Uzar nas reuniões de Comlssão, onde o projeto necessariamente 
será dL'3cutldo e, nesta altura, evidentemente, npó.s o recesso? 
NoRsns sugestões silo duns. A primeira delas visa tornar nui'J de 
pleno direito qualquer ovo! dado por produtor a qualquer titulo 
que corresponda lL mesmo. lmportt\ncla da produção que ele ven
deu. 

o Sr, José Llns <ARENA - Clll - No operoçüo de vendo do 
produção. 

O SR JOSt. RICIIA <MDB - PRI - Exotamentc. Na opera
ção de venda. Vamos supor que, daqui n algum tempo, nprovado o 
projeto de lei, o projeto transformado em lei, haja denúncia de 
um produtor qualquer de que ele tenha um aval, ou emitiu um 
titulo com aval de seu vizinho, na Importância de quinhento:s mil 
cruzeiros. Ê fó.cll apurar pnrn onde e que foi esse dinheiro; e é
fácil, sobretudo, apurar que esse dinheiro terá correspondido exa
tamente no valor dn produção que ele vendeu. Por estn emenda, 
fica nulo de pleno direito esse título que, na sua boa-fé, nn sua 
simplicidade, ele tenho a.o;slnado. 

A outra emenda visa fazer retroagir os efeitos dessa lei, do 
projeto do Governo, até 1067. Por quê, Sr. Presidente, fazemos 
questão de que haja esta. retroação até 1067? t porque, exatn
mentc, é a data do decreto-lei que instituiu c tornou obrigatório 
o aval do produtor rural nas notas promissórias rurais. E po1 
que ousamos apresentar uma emenda dessas que tenha efeito 
retroatlvo por tnnto tempo? Ê porque, se hoje reconhecemos, nes
te Congresso, como o Governo também reconhece, ntravés do pro
jeto de lei que mondou a esto Cosa, que aquele decreto-lei é lnl
quo e injusto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se ambos os poderes 
reconhecem que houve Injustiça., nunca será tarde para reparar 
essa lnj usttça. 

Então, sollclta.mos que esta Casa dê apotamento a essa emen
da e à outra emenda já enunciada, que iremos apresentar quan
do o projeto tramitar pelas comissões técnicas dn Casa, o que 
tenho certeza, acontecerá logo no reinicio de nossos trabalhos, 
depois do recesso. 

Sr. Presidente, restando me ainda algum tempo, eu não p0w 
dcria deixar de aproveitá-lo - já que estava Inscrito - para 
tecer mais alguns comentários a respeito de café. Peço a tolerân
cia desta Casa, porque ainda nesta semana fiz um discurso de cer
ca de duns horas sobre o nssunto. 

Entretanto, a tmportàncla da economia cnfeetra, neste Pais, 
c os erros que vão se acumulando a cada dia, nesse setor. jus
tificam plenamente. E, de minha parte. estou disposto a ~hegar 
à exaustão, não me Importando se o café possa lntoxl ...... r e.sta 
Casa ou a quem quer que seja, eu aqui continuarei a tratar deste 
assunto, porque o meu patriotismo assim está a. exigir. 

Sr. Presidente, ant,eontem, o Conselho Monetário Nacional 
tomou algumas decisões, com relação no plano de safra e no es
quema financeiro. para a próxima safra. Ontem, o IBC, regula
mentando as decisões do Conselho Monetário Nacional e toman .. 
do outras que são da competência do próprio IBC, baixou duas 
resoluções, a de número 41 e n de númer'J 42, a tratar do mes
mo assunto. Antes de emitir a minha opinião, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. tomo a liberdade de ler a opinião de alguns ho
mens do setor, e que, portanto, pressuponho que entendam mul
to mais, Infinitamente mnls do assunto do que eu próprio. que 
não tenho nada a ver com esse setor, a não ser a natural preo
cupação, como home~ público, por um problema que Interessa 
tão de perto a economia deste Pais. e cujos reflexos na área so
cial são as mais dramàticas passiveis. Vamos ver algumas dessas 
opiniões: uma delas, a do Sr. Arlno Furtado, que nem conheço, 
do Cooperativa de Sonta Rita do Sopucol, no sul de Minas Ge
rnls, que diz o seguinte: 

"O Importante era a base do llnanclamento, se ela lo! 
tlxada em apenas 60% sobre o preço minimo de garantia, 
a lavoura vai se beneficiar multo pouco." 

Umo outro opinião, do Sr. Jooqulm Alvaro Perclro Neto, Pre
sidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Cn
lelculturo: 

"A medida é uma nova geado. no ànlmo dos cafeicultores." 

Outra opinião, de um corretor de Santos: 

"Sugerindo que a autarquia suspenda imediatamente ab 
vendas de seus estoques, através da bolsa de mercadorias 
de São Paulo ou, então, que pelo menos passe n. vender 
menos, porque Isso nchnta ns c.Jtações. Está no. hora. dli 
IBC começar acompanhar o volume de entrada do café 
dn sarro. nova e permitir que o mercado chegue a seus 
preços sozinho." 

Ainda a opinião do Presidente da Associação Brastlclra para 
o Desenvolvimento da Cnfctculturn, que diz o seguinte:• 

"!!: uma medida", ou são medidas, permltnm .. mc ~cncrn.Uzar, 

porque na realldndc o que se critica é o plano de safra, o esque
ma financeiro do Conselho Monetário Nacional, e tul Resoluções 
41 c 42 do Instituto BrM!lelro do Colé. Diz ele: 

"Medldn.s absurdas c tncxpllcávels, preço de gurantla de 
LrCs mU por :;n.ca nós jô. cMLamos pedindo lu\ qun~~· dois 
anos. O produtor nllo terá condiçóc.'i de se capitalizar." 
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Mnis umn opinião, n do Dirctor dn Federação dn Agricultura 
do Estado de S:io Paulo c também Vlcc·Pl'Csldente do Sindicato 
Rural de Ribeirão Preto, o Sr. Fló.vJo Corrcn, que diz: 

·•o IBC est:'i desmoralizando o mercado, pois os novos 
preços de garantia do café vão bcncticlar os intermcdló.
rlos c não os produtores. Os produtores j:l estão vcn
dend:J o ca!é no pC. porque não tem condições sequer de 
pagar n colheita." 

Realmente, Sr. P1·csldcnte, é dramática a situação dn agrlcul· 
turn, de um modo geral, c da cafeicultura, de maneira particular. 
F.stá tão descapitalizado o sctor que, como está acontecendo com 
u cafC, que o lavrador não tem nem dinheiro para pagar a co
llwlta c já está vendendo o café no pé, também aconteceu o mes
mo com n soj~. agora, na comercialização desta última safra. 
o tavrndor. fechando negócios três, quatro meses antes da co
i.lclta. porque senão ele não ln ter dinheiro para terminar o 
custeio da sua lavoura, ele não teria dinheiro sequer para co
lher a :-;aja. 

O Sr. Paulo Hrossard IMDB - RSJ - Permite V. Ex.u um 
~~parte? 

O SR. JOSE RICIIA IMDB - PRI - Com multo prazer, no
bre Senador Paulo Brossnrd. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB - RSl - Veja V. Ex.u, Senador 
José ·Richa, como o quadro que V. Ex.u. retrata não é uma peculia
ridade do seu Estado c nem da agricultura, é do setor prlmó.rio, 
ele modo geral. Recebi, hoje, correspondência do Município de 
Lagoa Vermelha, um município que é marcadamentc agrícola, 
mas também pecuário, no meu Estado. E a propósito dos !lnan
clamcntos ou da carência de financiamento do custeio para ex
plomções pastoris, este documento que tenho cm mãos diz que 
o procedimento adotado pelo banco, além de altamente constran
gedor para a classe, está determinando a liquidação parcial dos 
rebanhos regionais. eis que muitos criadores estão vendendo par
tes do seu rebanho, Inclusive matrizes, para liquidarem as dividas 
decorrentes dos custeios vencidos. Lã, é o café vendido na árvore: 
aqui são as matl'izes. 

O SR. JOSE RICIIA I MDB - PRI - As fabricas. 
O Sr. J•aulo Brossard IMDB - RSl - A tente. 
O SR. JOSE RICIIA IMDB - PRI - Ex•t•mente. 
o sr. Paulo Brossard IMDB - RSJ - Sacrlttcadas para o 

pagamento das dívidas bancó.rtas. Isso quando se diz que a preo
cupação fundamental, J?rlorltârin ~o Governo se Hxou _no setor 
ugropecuárlo. Imagine so se essa nao tosse a preocupaçao priori
tária! 

O SR. JOSE RICIIA 1 MDB - PR! - Mas, Senador Paulo Bros
sard esse realmente é o quadro. Isso tudo cm conseqüência do 
quê?' Desse Injusto e cruel modelo econômlco, que ainda hoje eu 
ouvi justificando a estratégia desse modelo econômlco, o Sena
dor 'Jarbns Passarinho, nobre Líder dn Malorln, a quem pess:>al· 
mente mutto respeito e estimo, Entretanto. quando S. Ex.11 criti
cava não só o pronunciamento do Senador Roberto Saturnlno mas 
tantos outt·os pronunciamentos que a Oposição tem, nesta Casa, 
t.cstc Parlamento todo, c tora dele, inclusive !cito, denunciando 
todas essas distorções. Mas, por que essa situação na agricultura, 
na pecuária? Por que a lavoura tão descapitalizada? Por quc o 
cafeicultor já vende café no pé? Por que o sojelcultor é obrigado 
a vendei' com tanta antecipação, a preços mnls baixos a sua 
produção? Por que o pecuaristn está sendo obrlgndo o. vender ln~ 
cluslve n.s matrizes, que para ele é uma verdadeira fó.brlca que 
vai p;ernr o efeito multiplicador? 

O Sr. l,aulo 8rossard IMOB - RSJ - Pnra ele e parn o Pnls. 

O Slt. JOSE ltiCII,\ IMDB - PRl - Exato, para ele o pnra 
o Pnis. Por que tudo Isso? Porque, renlmcntc, neste Pais, está todo 
mundo dcscapltnHzndo. Porque esse modelo cconõmlco tem ape· 
nas umn prcocupnçõ.o, é a preocupação lmcdiatlstn, monetarista, 
l! dai tod;.l.s as medidas tomadas no setor econômlco, sobretudo na 
úrcn ctn agrlcultnra, que é o assunto que me traz, neste instante, 
~·~ t1·lbuna, c que são mera c. simplc~mente cnusuistlcas; todos os 
procedimentos do Governo sao cnsmstlcos, no sctor. O que lntc
rcssn, basicamente, no Governo é, Imediatamente, quanto ele vnl 
obtt>r 1 :11 dólm, quanto ele vai p~der operar cm cnda setor. Para 
ele pouc•o hnpo1·ta se a media ou longo prazos estejamos cndn vez 
mais :. dcpnupcrnr e a desnacionalizar n nossa cconomln, porque 
11 cm})rt•:;nrlnclo nncionnl, sejn ele rural, lndustrlnl ou de qualquer 
1111tro :-l'tOI', ele cstó. sem condições diante dn concorrência verdn
rlcil'nmL•nte dc~len.l dns empresas mllltlnnclonnls nqut lmplnntndns 
no Brnsll. Ele ni1o tem condições de concorrer com essas cmpre
til\S, 

?\·l:1:., Sr. Presidente, ainda hó. mais e deixei por últhno n opl· 
n!üo t'Xatnnwnte de um ex-presidente do IBC, Sr. Jaime Noguei
ra MI1';11H!a. DIJ~I\·Sl' de pnssa~em, que cu me lembre, o único prl'· 
sldtmt1• cil' IBC nl'stes últimos 15 anoN, que realmente crn do setor, 

que entendia. prorundamf:ntf• do assunto e, por Isso, durou pou
co na pn~sldêr.ct.:\ elo IBC. 

Vejamos o que ele diz: 
... os no•:os preços de garantia não atingem nem 

mesmo os valores que o produto vem alcnnçnndo na Bol
sa de Mcrcndorlas de São Paulo, onde tal colocado po..ra 
regular os preços de comercialização, e ele entende que 
Isso poderá Implicar, agora, numa pressão baixista. por 
parte dos Importadores. Miranda destacou, ainda., que o 
escalonamcntto dos preços de garantia slgnitlca apenas o 
acompanhamento dos índices lntlaclonó.rlos c não contri
buem em nada para aumentar a rentabilidade do lavra
dor." 

Agora, Sr. Presidente, me permita apenas fornecer algumas 
explicações, para justitlcar as opiniões de todos esses homens que, 
aqui, citei e que são líderes nesse sctor. Qual tal a decisão do 
Conselho Monetãrlo Nacional? E qunl tal, Inclusive, a sugestão por 
nós feita aqui no nosso ~!Uma discurso? Era que, pelo menos, ao 
tomarmos p~r base o cate do tipo 7, que o esquema tinancelro fl
xa.ssc como base um preço de garantia de, no mínimo, Cr$ 3.500,00 
e um tlnanciamento, sobre esse preço de garantia de, no mínimo, 
ao%. Mas o que tez o Governo? Adotou um preço de garantia para 
o café do tipo 7 - c cu preteri, apenas, citar esse exemplo, por
que senão Iria causar uma contusão tremenda e Iria, inclusive, 
tornar a minha exposição multo monótona - para. o ca!é do ti
po 7, para o qual pedíamos um preço de garantia de Cr$ 3.500,00, 
11. saca, ... 

O Sr. Paulo Brossard I MDB - RS) - Não apalado quanto a 
monótono. Quando V. Ex.u. ocupa o. tribuna, o seu discurso é mais 
:saboroso do que um bom ca!é do Paraná.. 

O SR. JOSE RICH.\ IMDB - PRI - Obrigado. Excelência. 

Em vez dos CrS 3,500,00 de garantia que pediamos, o Conse
lho Monetário Nacional tlxou em crs 2.700,00 e, em vez do !inan
clamcnto de BO~'r que pedíamos sobre esse preço, o Governo deu 
npenas 60%, 

Ora, Sr. Presidente, porque nós - e vou repetir o conceito que 
.]ó. emiti, quand::~ justltlquel aquela sugestão - entendemos de su
gerir o preço de CrS 3.500,00 como preço base. o teto. o chão. o piso 
da garantia, no interior, para o ca!~? Simplesmente porque o 
preço de mercado Já estó. bem acima disso. E é natural, e qual
quer leigo no assunto entende, que se ~ preço de mercado está em 
torno de 3 mil e 600 e 3 mil e 700 cruzeiros para o caté do tipo 7 e 
o Governo vem com preço de garantia, no Interior, de 2 mil e 700 
cruzeiros, o que vai acontecer tata:mente? o próprio Governo vai 
derrubar os preços do nosso café no plano Internacional. Isto é 
uma conclusão das mais simples, é evidente. 

Por que já não derrubou hoje? Por que nã~ derrubau ontem 
mesmo, um dia depois da reunião do Conselho Monetário? Sim
plesmente porque a conjuntura mundial é de escassez absoluta. do 
produto c simplesmente porque, se já. oc~rreu geada, antes de co
meçar o Inverno, é de se supor que novas geadas poderão aconte
cer, Então, os Importadores estão aproveitando, ~nqunnto podem, 
pnrn comprar o caté brasileiro a um preço que daqui a. algum tem
po poderia e teria obrlga.torlamente que ser bem mais elevado. 

Então, o que o Governo teria que razer? Aproveitar essa atual 
conjuntura, nté psicologicamente, e tixar um preço de ga.ra.n!.ia 
nunca interior ao preço corrente no mercad::~. 

Agora, por que n sugestão de aoc;(, de flnanclnmento sobre es
se preço de garantia? Exatamcntc parn evitar o seguinte: supo
nhamos que não ocorressem mais geadas este ano, então, a ten
dência seria, evidentemente, o mercado lnternaclonn.I não conti
nuar a esses níveis altos de preço, Ê umn conclusão lógica. Os 
preços tenderiam n se estabilizar num determinado nlvel. Bom en
tão, se o IBC, por um Indo dó. preço de garantia multo elevado, 
na hora em que o merendo chegar aos seus níveis normais, o que 
aconteceria? O produtor .serln induzido a entregar o seu café ao 
Governo, e este, obrlgutorlnmente, teria que comprá-lo. Entretan· 
to, se o tinanclamcnto tivesse sido elevado a ao•y,.,, sobre o preçc 
de sarnntin, o produtor não teria nenhuma razão para entregar o 
café no IBC. O produtor iria, estimulado por um !inanclnmento 
de BO'Ii· segurar o produto. Então, ele jamais lrin exercer umn pres
são in!laclonó.rln, porque, embora. a conta cn!é tenha um saldo 
exngcrndo, o Governo nüo tem esse dinheiro cm caixa, porque já 
o gastou tapando burac~ no orçamento monctó.rio. O Governo nã.O 
tem o dinheiro, embora, conforme demon.strct hó. alguns dlns aqui 
no meu discurso, o saldo atunl, supõe-se, pelo menos contnbllmen
te, que esteja em mnis de 100 bilhões de cruzeiros. Entretanto, o 
Governo não tem um tastüo em calxn desse dinheiro, já gnstou 
tudo, Assim, é evidente que se houvesse umn pressão do produtor, 
cntrc~nndo o seu produto no Oovcrno, o Governo teria que emitir 
pnra comprar esse produto. Entretanto, o tinnnclnmcnto que snl
rln do próp1·Jo montante do orçamento destinado n nr.rlculturn, 
portanto, nüo exerceria nenhuma prcssi1o inrinclonúrln. o próprio 
produtor, com c.<;sc tct.o de rtnnnclamento, terln. condlçôc.'l de scgu-
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rar a sua prodUC7:i.o c nüo ent1·egó.-la no IBC, ainda mnl~'i com;J~e
rnnclo -·- repito ... a con.luntnra munc!la.J ntunl. A posiç~to cstatJs
t.Jca mundial é ele nl):;;oluta escassez elo produto, c eu ja demons
trei Isso. por qucstlw.'i até mesmo politicas. 

Os n!rlcanos c os Cl~llti'O-amcrlcanos, com o~ movimentos po
liticas rm srus países. têm sofrido dnnos \rrcparó.vcis à sua PCO
nomln e Isso tem. L•vlc!Pntcmcntí', cxL•rçldo lntiuCncla no selar en
fé. que representa, cm muitos países nrrlcan~s ~ nn quase. tota
lldnctf' dos Ct•ntl'o-amt•l'icnno.;;, a pt·lnclpnl ntlv!dndt' f'conomlcn. 
Se se pegnr a Colômbia. Co~tn Rlcn, mesmo a Nicarágua e tantos 
outros pniscs. o café representa multo mais na economia d:-~que
les p:-~iscs do qUl' represrntn pat·a o Brnsll. 

o-. pnisc.s centro-americanos e. os africanos cst~'J com pr~blc
m:-~s politicas c Isso exerceu Influencia n:-~ produçao de c:-~rc do~ 
últimos anos. O Brasil serre os frnômcnos climáticos e mal:; a ln
competência do Governo, que. têm levado o setor a u~na dcsc:-~pl
tallznção tremenda, :10 dcsestnnulo. A prova .que a politica ~o Go
verno tem prcjudlcaclo a economia ca!ceira c que o IBC, ha cerca 
de talvez 8 anos, vem flnnnclnndo plantio de café c. entretanto. 
até ag::l!'a não chegou nem àquele parque cafeeiro que havia pln
nejado. Por quê? Porque está. provado historicamente que nul]
cn nenhum ciclo de ~uperprodução se verificou na mesma rcglao 
do ciclo de superprodução anterior. O café começou no Norte do 
Brasil. desceu para o Nordeste, velo vindo, Estado d~ Rio. Mlnn.s 
Gerais. Espirita Santo. São Paulo, Paraná, c dali não tem mais 
para onde 11·. Santa Catarina c Rio Grande do Sul não se prestam 
p:-~ra i:'lso, é multo frio, alguma coisa foi desviada para o Pnr~
~u:-~1. mas o fato é que todas as :l.rcas dispensadas da produçao 
c.!es.sc produto, jnmaJs voltaram a ele. jamais. Então, Sr. Prcsl
dcntt'. n conjuntma mundial é de escassez do produto, c colncl
ctentcmcntc o consumo mundial :-~umenta, c nós jó. demonstran;os 
isso. qu:-~ndo dlziamos que os níveis de consuma hoje da Comuni
dade Européia está cm torno de vinte mllhõcs de sacas por ano. 
Os Estados Unidos, que após a geada de 1975, quando houve um 
pique de preços multa elevado, c houve conseqüentemente um 
grande movimento naquele Pais para se reduzir o consumo do 
café, já estão chegando de novo, já tal aumentado _de 1975 para 
cá. c este ano já chegou aos níveis anteriores, jà cstao consumin
do dezoito ml:hões de sacas de café. Na Alemanha, pela primeira 
vez uma bebida liquida desbnnca a cerveja, c café foi n bebida 
mais con'iumida na. Alemanha. Então, enquanto de um lado o con
sumo mundial C>stá n amcntar cada vez mais, e de outro lado 
os pa.iscs produtores estão cada vez mais escasseando sua pro
dução. quer por problemas politicas. nos países c continentes que 
aqui mencione!, o Brasil, por questões de Incompetência. do O_o
verno. está nesta posição, cada vez produzindo menos cate. Entao. 
é evidente que os prcjuizos são facilmente aqullatávels. 

A Resolução n.O 41 do IBC, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
é revoltante. Enquanto ela aumenta o preço de registro de ven
das cm lO';;, aumenta o confisca cambial cm mais de 17r;;., Quer 
dizer. tudo aqullo que se diz aqui - parece até que eles tém "olhei
ros" nesta Casa - é só dizer num dia para, no outro dia, faze
rem cxntnmcntc o contró.rlo. O contisco cambial, se cstnbl:lzndo, 
."ic congelado, poderia propiciar uma trans!e!êncla malar de ~c
cursos ao sctor. para permitir uma rcabllltaçao, uma recupcraçno. 
Não, cada vez qur aumenta o preço em IO'í~, o Governo aumenta 
o confisco cm 17':"~.! 

Então Sr. Presidente não existe nenhuma lógica nisto. J!: es
sa polítlc~ dcsestlmulndÕrn que està acabando com o café no 
Brasil! 

O Sr. Paulo Brossard rMDB - RSJ - Permite o nobre Se
nador? 

O SR. JOSE RICIIA IMDB- PRJ -Com multo prazer. 

O Sr. Paulo Brossard IMDB- RSl -Quando, há dias, Vossa 
Excelência ocupou a tribuna para tratar deste assunto, profe
rindo um discurso verdadeiramente notável, tive ocasião de di
zer Que, se estivéssemos num regime parlamentarista, no dia. sc
cuinte, ou o Ministro estaria aqui para de!en~er a sua pohtlca 
c mostrar que V. Ex,IL estava em erro, ou entao deixaria de ser 
Mlnlstro. 

O SR. JOSI!: RICIIA IMDB ~ PRI - Nobre Senador Paulo 
Brossnrd, nem seria preciso ser um regime parlamentarista. 

O Sr. PnuJo Brossnrd fMDB -RS) -Acontece que o sistema 
é outro, e muito outro. E v. Ex.n, Senador por um Estado crnn
dc produtor de cn!é, como ê o Paraná, profere um discurso da 
nltltudc do da semana pns.sndn, c o resultado é exatamcntc o con
trário, C um vNdadclro desa!lo àquilo que V. Ex.n disse aqui. 

O SR. JOSI!: ltiCII,\ 1 MDB -- PR 1 - Senador Pnulo Brossnrd, 
nõ.o prccisavn ser no rc:~lme pnrlnmcntnrlsta, que cu tambem 
upolarla, evidentemente, mas cm qualquer rc~lmc sério. 

O Sr. !-nulo Rrossurd rMDB- RSJ -~verdade. 
O Slt. JOSÊ IUCIIA rMDB ·- PR,) - A~ comwqüênclns teriam 

que .se faZei' !icntlr, porque nüo é polisivel qne conllnuem :l agir 

.<' 

cll's.-;n 11Hl.l1t'll'n. Quando Jt, hoJI', pela mnnhã, nos jornal/i, ns re
soluçõcli do rBC, aumentando cm mais de 17'.; o confisco, quer 
dizer, ele cada saca de café que o lavrador produz c cxpo1·ta o ao
vemo fica com cento c vinte dólares; \sso nào tem nenhum cnbi
mento! 

O Sr. 1•aulo Uru!isard tMDB ·-RS! - Era 75, passaram para 
79, c depois pnm 103 c agora para 120.. . De modo QUC, bom 
mesmo é confl:;cnr, não é plantar, não é trabalhai·, não é pro
duzi!'! 

O SR, JOSf. IUCIU !MDB- PRI -E é a Isso que cst:i. sen
do levado o ngrlcultar. 

Nobre Senador Paulo Brossard, o que ainda mantém o la
vrador no amanho dn terrn é o seu amor à terra, é o seu Idea
lismo, porque não há hoje nenhuma propriedade rurnl, seja com 
café ou qualquer outro produto, que dê o equivalente à rcntabl~ 
lldndc de qualquer caderneta de poupança, n mais va~abunda. 
passivei. O que ainda mantêm este homem no trabalho da terra 
é O ~CU idealismo, C O SC'U p:-~trlotJsmo, e O amor il terra. 

O Sr. J)aulo Hrussard IMDB -- RS1 - Mas V. Ex.n sabe que 
isto não vale cm rclaçüo apenas ao café, mas cm relação a toda 
atlvicladc agropastorll. 

O SR. JOSE RICII,\ IMDB- PR1 - Exatamcntc. Agradeço a 
contribuição de V. Ex.". Estou QUerendo concluir cm razão do 
tempo. 

sr. Presidente, nobres Sr.nadorcx, era hora, depois de tantos 
fenómenos cllmàtlcos adversas, de n Governo permitir que alguns 
desses recursos extras, dos que eslC1o sendo obtidos cm conse
QUência dos fenômenos, tossem transferidos p:-~ra n úren de pro
dução, po1·qu!! a descapitalização jó. é violenta. Com e.!;tc cxagc· 
ro do contisco, o produtor, praticamente, não vai se bene!lclnr cm 
quase nada desses aumentos. Coma é que o lavrador vai fazer 
face no aumento de investimento de capital que ele tem que fa
zer pam recuperar o cafeeiro para que Imediatamente, ou o mais 
rapidamente passivei, esse parque cafeeiro seja reintegrado à 
produção normal? Quer dizer, ele vnl ter que gastar lllalS, ele 
vai ter que adubar mais n terra, vai gastar com mão-de-obra, 
vai ter que poda1·, decepar este cnré. Afinal, vai ter que gastar 
multo mais recursos para colocar este parque cafeeiro cm condi
ções de produzir normalmente. 

Mas, Sr. Presidente, percebi que n nossa luta nesta Casa.. 
neste Congresso, é vã. Nilo ndlnntn ... Ainda ontem o nobre Se
nador Roberto Satumino nos brlndnvn com um excelente dlscur·· 
so abo1·dando aspectos da economia brasileira, do sctor energé
tico, apontando os erros, sugerindo as medidas corretoras, En
tretanto nada acontece, nada absolutamente, parece até que ocor
re o Inverso. Eu já soube que depois do meu último discurso, 
por exemplo, na Invés de tomarem provldCncias, ainda !oram In
trigar-me com o comércio exportador, dizendo que cu havln In
sinuado, aqui, que a Comérr.lo todo é desonesto, porque ganhou 
setenta c dois milhões de dólares extras num só dia. Mns, se o 
comércio ganhou, não posso, por questão de ser slmpti.tlco nos 
exportadores, deixar de rcconhrccr Isso. Mas, cm absoluto não 
acho que eles sejam os malares culpados; o maior culpado é o 
Governo que lhes permite ganharem cxageradamcntc, burlando 
aquilo, contrariando aquilo que serln a curso normal dos acon
tecimentos, ou seja, o fechamento do registro de exportação ime
diatamente à ocorrCncia do f{'nômcno, 

O Sr. Paulo Brossard r MDB - RS 1 - O que fez dois ou três 
dias depois. 

O SR, JOSE RICJIA IMDB - PR1 - Exatamcntc, o que tez 
dois ou três dlns depois. 

Mas, Sr. Presidente, eu jó. percebi que n nossn luta nesta Casa. 
C cm vão, Entretanto, não vamos esmorecer não, isto, pelo con
trário, servirá de estimulo para n nossa ntuação. Porque o que 
Importa não é colhermos, seja n curto, médio ou n tango pram. 
ou não colhermos nunca os trutas daQuilo que a gente planta. O 
Importante é Que cada um se compenetre da rcsponsabllldnde de 
que tem, aqui, um dever n cumprir. J!: Isto que pretendo fazer. 
1 Multo bem I Pnlmas.l 

O SR. PRESIDENTE !Jorge Kalumel - Concedo n pnlavra 
no nobre Senador Pnulo Brossard, para uma comunicação. 

O SR, PAULO BROSSAIID IMDB- RS, Pnrn uma comunica
ção. Sem revisão do orador.! - Sr. Presidente, ocupo a tribuna, 
nestes Instantes tinais du scssüo derradeira da presente Ses
são Legislativa, pnrn dar uma notlcln h Cnsn. Por duns vezes, 
ocupei esta tribuna pnra requerer no Ministra dn AJ;rlcultura 
provldênclns rclntlvns à sltunçüo cm que se encontravam os aJ;rl
cultores cic SilO José do Norte, produtores de cebola c que se acha
vam com 10 mil tonclndas de cebolas nüo comcrcialh:adas. 

A primeira vez que rnlel, nqul, dois dlns npós, l'l'Cl'bi vlslt.a 
do portn~vo~ do MlnlxLro, dizendo cpu• n providência 1li rnra lo-
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m~d~ -- lato que me levou a a~l'!ldPcer it presteza com que a 
nutorlclacl!! cxPcullva l!·vara L'tn conta u rr.querlnwnto formuln
rJo d~ tribuna parl;.1nwntar ~~ reiterado por despacho t~:lc~;rn.JiefJ. 

Flquf'! :.:;ntlsJ'Pito, Sr. PJ·csldentf!, mas pa.'\.saram-sc· tri·.s oH flUa
tro scmnnns c dei conhPciml•!llo ao Senndo de noticia prnc~>dcn
te do m:·u Estado, publlcncln em Jornal de Já, dizendo qnt· a .~J
tunci"Lo r.ontinuavn JnaltcrltVt.'l. porqu•~. n despeito da notícia vt!i
r.ulnda, nenhuma providencia r ora tQmada até entii.o. Em outra:; 
palavras, aqu('la parcela da pt·oduc:i",o nii.o conWJ'cin.lizada conti
nuava nüo comercializada, c nüu .só nüo cumerclr.llzada, ma 'i t;Lm. 
bêm que :-;e detcilmnvu t.•Xt<Ltanwnte porc1ue se trat:t de um pro
duto pcreciVl'l, c pela falta de locais npropriadm; ~l cun:icrvat,:üo. 
a lon~o prazo, clc~sc produtu a~ricola. 

Pois bt.:m. Sr. Presldf•nte, renovei o requerimento ao Minls~ 
tro da Agricultura e Jns!sll nes:w I'C:qLu:rimcnto, chamando a u.ten
.f;ão, Inclusive. para a oportunidade que d::o perdia de fnzl'l" ·!(.Jnl 

qut• as suas pnlavrn:;; à politica Aovernnmental ganhassem crédi
to praticamente, objctivamente, na opinião pública brasileira. 

Dois ou trCs dias depois, ou no dia Imediato, voltei a receber 
a palavra ministerial. de que fora tomada a provldCncia. E dois 
ou três dias após, Jl. no Jornal de Br:asilia, esta noticia: 

"A Companhia Brnsllclrn de Alimentos 1COBAL1 J:i 
comprou, desde o Inicio da safra de cebola no Rio Gran
de elo Sul, 1.500 toneladas do produto, anunciar:iln nn
trm têcnlco:;; do Ministério da Ag-ricultura. A Jnfornwr,ão 
rebate um pronunclnmcnto feito no Congresso pelo Se
nador emedcblsta g-aúcho Paulo Brossard de Souza Pln~ 

to, que íiCU:iOU o Governo de não cumprir sua promessa 
de "comprar tuclo o que for colhido'', especialmente no 
ca:.:;o da produçf\0 de C~Jbola elo municiplo de Sfto .José do 
Norte - maior produtor do Pais. O Ministério Informou 
nlndn que estas 1.500 toneladas foram adquiridas por 
um preço médio de oito cruzeiros o quilo." 

Ora, Sr. Presidente, se a noticia divulgada é a de quC' foram 
adquiridas desde o começo da. safra 1.500 t.onelndas, então não 
rebate coisa nenhuma do que eu disse, porque exatnmcntc falei 
num excesso não comcrclallzndo de 10 mil toneladas, Df'pols dessa 
noticia, tive a hom·a de receber um despacho do Ministro da t\grt~ 
cultura. e era do teor deste despacho que queria dar conheci
mento à Casa. 

Disse S. Ex."' o seguinte: 

"Tenho a honra de passar ils mãos de V, Ex.11 relatório 
produzido pelo COB.~L - Companhia Brosllctra de AU
mentos vg dando conta dn reo1l situação das aquisições 
de cebola no Municiplo de São José do Norte v~ Estado do 
Rio Grande do Sul pt. Por este relatório poder:l. V, Ex.11 

vl•rlflcn.r o cumprimento da garnntla dada aos agrlculton•s 
brns!lclros de que nào terão despcrdlçndo o duro trabalho 
dl' semear a terra vg garantia esta que tive a subida honra 
de reafirmar pessoalmente a V, Ex.11 pt 

Esclareço que o relntórlo data de hoje - dia 22 - et 
reflete o real esforço de um organismo. g:overnamcnta.J de 
dnr apoio aos produtores de cebola do Rio Ornnde do Sul 
ct. que as aquisições do produto não foram mais significa~ 
tivns em razão de uma expectativa de alta de preços por 
pnrte dos produtores et que não se verificou pt Não obs
tante os preços pagos pela COBAL representavam a mar
gem de ICO por cento ~obre os custos de produçüo pt" 

E, a seguir, vem o relatório. que diz o seguinte: 

.. Relatório COBAL 

Assunto: Cebola no Rio Grande do Sul 

No que diz respeito Us 12.000 tonclndns denunciadas" 

eu não fale! cm 12 mil, mns em 10 mil; observo qut:. cm 
todas as vezes que aqui falei, referi-me n 10 mil toneladas -

"técnicos dn COBAL não conseguiram detectar tnl qunntl
dnctc do produto cm dLsponibllldnde, 

Em 30·5·79 a quantidade detectado rol de 5. 000 o ü. 000 
tonclndns em S. Jose do Norte, dns quais 50 por cento cm 
estado de brotnçüo, portanto Imprópria pnra consumo." 

Aqui, portanto, a conrtrmnçiio daqul1o que cu disse: cxnta
mentc n demora nn comercialização do produto ocasionara a :ma 
·dcterloriztu:ão pnra tlns ele consumo. E cm que proporçúo! so•;;.! 

Continua, Sr. Prc~Jdentc: 

"Tendo em vista o:; reclamos da J1clf'rançn local, a 
COBAL, tenclo suspPnclido snns aqulslçõL·s em ~J-5-70, por 
clll"lcuJdaciL•s de aqulslçii.o, \'Ditou a :Hiqull·ir L'll1 S. Jos~ 
do Norte a pnrllr elo clla :.!!l clt~ malo/7!l." 

Dl'\'t' lt'l' slcln, Sr. Pl't•.-.!cll'llt.t•, nito po1-.sn precisai', Clt•pol.; da 
mlnlln int.erVt'IH,'Üo 1wsta Ca.sn, t', portanto, clf'JlUhi do nwu n·qm·~ 

rtm!!nto ao Ministro, dois ou três dias dépo!~. durante o pcrlodo 
de 2ü de mala :1 20 de junho, ou S!!ja, do d!a em que voltou n 
~ctquirlr atC as v~srwras do desnacho mlnisturlal. 

";\dqulnu cerca de 4fi8.lflü qullos no valor total de 
crs :1 3o9.oü7.00 ... 

Quer dizer. neste cntretPmpo, depois da minha reclamação, 
actqulriu cerca dr. qu:~troccntns c oitenta mil. cenVJ c noventa 
quilos Ora. Sr. Presidentt•, eu falava t>m dez mll toneladas. 

o Sr, Jusé Lin!l j t\RENA - CE 1 - I-~ermitc V. EX.1' um aparte'} 

() Slt: Jlt\ULO UHOSS:\RD l~lDB- RSt - St: V. F..x.11. me per
mitr· concluir, logo lhe darei a aparte. 

''As aquislcõc.s tota.1s de:;dc o Início da safra. ate aquela 
data, até 20-ü, cstúo cm 1. 534.410 quilos, no valar tot:ll 
de cerca de Cr$ 11.054. 000,00." 

Quer cllu~r que, com a noticia do jornal, a. lnformação n. que 
ant1~:-; me reff~rl t.•sti correta. f; um pouco mais de um milhão o 
meio de quilos. que é uma tonelada c mela. 

O SU.. PIU~SIDf.STE t Jon.~e Kalumc t - Nobre Líder, tomarei 
a llberdo.de só dr lembrar que temos uma scssdo do Congresso 
Nacional às 18 horas c 30 mlnutos. 

O Sll. J',\ULO HROSSA!tn <MDB- RS! -Encerro lmcdlo.
ta.mcntc. 

O SR PR:~SIOESTE 1 Jor~~c K.alume) - Ê só paro. evitar a. par~ 
tes. Muito obri~ado pda comprcensâo. 

O Sr . .Jose Lins f:\RE!'o:'A- CEI --Eu ~osta.ria só de dar uma 
int"ormru;üo a V. Ex.n 

O Slt. 1'.\ULO BHOSS,\RD 1 MDB -- RS I - ProssJgo, Sr. Prc
~lclente: 

"A COBAL continua alnd:t. adquirindo o bulbo paro. 
consumo in natura naquela região. Concomitantemente às 
compras para consumo ín natura a COBAL vem preparan
do outra aç:1o, visando "enxugar" ainda. mais o merendo, 
qual .seja, n aquisição do bulbo cm estágio Inicial de bro~ 
taç:1o" 

-~~ quer dizer, em rase de detertorizaç:io para consumo -

"para plantio com vistas a obtenção de sementes. Essa 
operação ter:\. inicio ainda em fins de junho/principio de 
julho, utilizando-se produtores tradicionais de semente8 
no RS ... 

Sr. Presidente, o que eu gostaria de dizer- c o nobre senador 
José Llns va.l dar o .~cu esclarecimento logo a seguir - é que a 
providCncla não respondeu à minha pergunta. A meno,s que os 
números por mim usados dt> 10 mil toneladas, c cu me servi de 
nUmeres publicados lú. no meu Estado, não estcjcm corretos. 

Mas, de qualquer !arma, mesmo que sejam apenas 5 ou 6 mil 
tonela.da.s, em verdade, depois da reclamação a aquisição não che
gou a mela tonelada.. 

Ern apenas esta. a observação que queria tazer. para que nõ.G 
passasse cm julgado, que a. providência fora tomada, c, ao mesmo 
tempo, para retomar c relnsistir na reclamação ou no requeri
mento já formulado, 

E untes de encerrar, Sr. Presidente, o nobre Senador José Lln8 
daró. umn explJcaçüo, que espero seja satls!a.tórla, 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CEl - V. Ex." dispõe, nobre 
Senador ?nulo Brossnrd, dos número reai:i', !ornecldos, Informados 
Inclusive pelo Ministério da Agricultura, A informação comple
mentar diz respeito apenas ao porquê: realmente, ou atunlmente, 
parece que ainda exl~tem cerca de 3 mll toneladas de cebOla esto
cadas no Rio Grande do Sul e, segundo informação que me to• 
prestada, a COBAL continua comprando toda o. cebola que apre
sentada pelo produtor esteja cm condições minlmns de ser utili
zada. Ultimamente, a COBAL resolveu comprar Inclusive ns po.r
tldns que não podendo ser utilizadas para alimentação, possam, 
entretanto, si:!-lo pnrn plantio, que são as que cstüo brotando. 
Todavia, purcce que o estoque mantido pelos produtores o foi por 
um tempo longo demais, c eles mesmos começaram n uUltzar n 
cebolo., Inclusive, para adubnçüo da terra. De qualquer modo, a 
ln!ormnc;lio mais Jmportant.c que posso dar C a de que a COBAL 
continua. comprando a ccboln que se aprrsente com um minlmo de 
condição, seja pam consuma. seja pnra o plantio. 

O SR J•AUI.O BltOSS~\RU IMDB- RS! - Agradeço n lntcr
vctH,'ÚO do nobre Senador e fllc;o esta. obsersvac:üo, c peço que o:~ 
•~mlnentt•.'i coleRas ou~· um e I'P~Ist.rem: n ct•bola :wndo utilizado. 
para aduba~·üo da trrrn. 

Nacln. mais a dize!', Sr. l'rt•sidentt\ (Multo !Jcml Palmas.) 

O Sll. I'HESIUEN'l'E tJJrr:e Kalunwl- Com a palavra o nobre 
Senac!tlr Albt•rtn Silva. 
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() Sll. ALBEitTO SILV1\ IARENA - PI. Lê o seguinte dis-
-curso. 1 - Sr. Prc.sldL•ntc, St·s. S<'nadores: 

Volto no tema do combustível, c o !aço convencido de que 
cabe no Congresso uma pnrt!cipaçiio ctctlvn no processo de desen
volvimento do Pais, principalmente no que tnngc no combate à 
1nflaçiio. 

Já não é mais segredo, c a Nação deve consclcntlzar-sc de 
que núo teremos crescimento a tnxns dcscj:\vels, se não vcnccr
mo.s tl. tendência tnflnclon:'lr!n que umcnçn o nosso desenvolvi
mento. 

Crescer n menos de seis por cento é estacionar c, pior que 
Isso, é entrar cm recessão. 

Est:l cct·to o Prcslden~e Fl~tuclrcdo, quando coloca como prio
rJdndc um de seu Governo o combate à in!lação, seguido eviden
temente c pela primeira vez na História de nosso País de um 
vigoroso impulso nu produção ngropecuá.rla. 

o Ministro DelfÜn Netto acaba de conseguir os recursos neccs
só.rlos parn a arrancada cm busca de um aumento expressivo da 
produção asropccuária do País. 

S certo que estas medidas são essenciais e lndlspens:lvels ao 
combate ã Inflação. Entt·ctanto, desorganizar-se-fi todo o esfor
ça dlspcndtdo, se não encontrarmos solução Imediata para tor
narmo-nos o quanto antes ·menos vulneráveis à dependência de 
Importação do petróleo. 

Ora. Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é do conhecimento 
de todos. temos necessidade de importar petróleo no volume de que 
necessitamos, principalmente porque nossa Indústria c os transpor
tes em gC'ral dependem de um crescente consumo dos prlncipal5-
dcrlvados obtidos da craquelflcação do produto bruto Importado. 

Com efeito, apenas para citar alguns números, nosso Pai& 
consum!u no ano findo cerca de quatorze bilhões de litros de óleo 
diesel e quase ctezcsscte bilhões de litros de gasolina. 

Assim, a~ adotarmos medidas severas c necessárias pnra eco
nomizar gasolina. automntlcamentc estaremos forçando o aumente 
do consumo do óleo diesel, no substitulrmo!i os veiculas que conso
mem g;t'ioUna pelos que consomem óleo diesel. 

Por outro lado, ::tdotadn n providência do mnlor alcance. cm 
matéria de economia, no mistmnr-se até vinte por cento de 
àlrool anidro. com n g:a.'iollna estamos realmente economizando 
clólarr.s nn Importação de petróleo. entretanto, já aconteceu c 
tem sido motivo de severas criticas da Oposição nesta Casa & 
necessidade que tivemos de exportar a gasoltna excedente, resul
tante da economia citada, por preço de mercado externo. sem 
dúvida dnnosa aos Interesses do Pais. 

S justamente neste ponto que trago a esta Casa as sugestões 
que tive oportunidade de abordar em meu último pronunclnmento. 

Sr. Pre!ildente, Srs. Senadores, procurarei trazer hoje a este 
Plcnãrlo os elementos de convencimento que entendo necessá
rios par·a que esta casa possa sugerir no Ex.mo Sr. Ministro das 
Minas c Energia, como uma contribuição a mais, à adoção da.!! 
medidas que ora propomos. 

A primeira seria o aproveitamento da gasollna excedente, para 
mlstrur:l-la dlretamente no óleo diesel até uma proporção de trin
ta por cento. Para isto utlllznrinmos a gasolina básica de baixti 
actanagcm. e a opernção de mlsturn poderia ser rclta na próprJr, 
refinaria. 

Os motores diesel novos ou usados existentes no Pais podem 
u.sar esta mistura aqui recomendada, .sem qualquer alteração em 
seus componentes, o que JD- rol demonstrado a largn, aqui cm 
BI'Usilin, por um dos tabt'lcnntes nacionais de veiculas dlc$el. 

Com esta provldénclo. estaríamos economizando Imediatamente 
o correspondente volume de petróleo bt·uto a importar, a que sl~
nlflcn. dizer economia imediata de divisas pnra o Pais. 

Seguindo n mesma ordem de raclocinlo, nossa segunda suges
tão é de que scjn usado o ftlcoQl hidratado, nõo só como combus
tível para os motores a ~asollna. como jó. cstU acontecendo, mns, 
também, prcpnró.-lo pnrn ser usado também como combustivcl 
parn os motores ctiesel. 

Cabcrln aqui umn ligeira expllcaçfi.o de como podrrla o úlcool 
scrvll· coma combustível também parn os motores diesel. 

•A dlft•rença entre um motor n g-asolina ou tipo otto c o motor 
dle!>el cstú exntamentc na térnica de aproveitamento mUximo ctn 
energia mccilnicn gcmda no motor pela queima do combustivcl. 

Assim, no motor a gasolina os pistões comjlrimcm contrn o 
-cabcçol.l' do motor uma mlslura de ar ~> gnsollna até umu tax:, 
de comprc:-;süo L•qld\'alt•nte a .•wtt!. Net>lt~ momL'Jlto dà-st' a ex· 

plo.sào da mistura pela presença ele uma faisca oriunda do slstemz. 
elétrlco do veiculo. 

No motor diesel esta explosão é conseguida de maneira total
mente diversa, Isto é, os pistões comprimem apenas ar contr:i 
o cabeçote, c por Isto é possível elevar-se a taxa de compressão 
ate um valor bem elevado, que se situa nas taxas de ctczesscls n 
dczessete. Neste momento é lnjctado o combustível tóleo diesel), 
que se tnccndla espontaneamente no penetrn1· pulverizado na 
cámarn de compressão. 

Se usamos agora o :llcool como combustivcl, ele não tem as 
propriedades de auto-incendiar-se no penetrar nu cãmara de com
pressão. Para obter este resultado, necessita-s(' de um elemento 
detonador, tnl como n raiscn elétrica l'epresentn pnra o motor n 
gasolina. 

Jt com multa satisfação que trago a esta Cnsn n nusplciasa 
noticia de que este elemento quimlco capaz de tornar o álcool etí
lico ou etanol adequado a ser usado diretamentc nos motores diesel 
com apenas pequena regulngem na bomba lnjetorn já foi encon
trado e a Indústria química pode fabricá-lo economicamente no 
País com matéria-prima nacional. 

Citei aqui em meu último pronunciamento o nome deste pro
duto, ou seja, o nitrato de ciclohexila, mais complexo c por Isto 
mais caro. 

Hoje, repito, é com satisfação que menciono a notável desco
berta de um fabricante nacional de veiculas diesel a este respeito. 
São dois os produtos: o nitrato de trietllimana c o nitrato de amUa. 

Ambos podem ser produzidos a partir do próprio etanol, com
plementados com amoníaco e ácido nitrito. produtos abundantes 
no País. 

Uma proporção de dez por cento adicionados ao álcool hidra
tado e está pronto o combustível para ser usado diretamente em 
todos os veiculas diesel existentes no Pais, novos ou usados, 

Cabe agora ao País produzir o álcool etillco que necessitamos 
para tornarmo-nos praticamente Independentes da Importação de 
petróleo. Digo lndep('ndente, porque todos espertimos que a 
PETROBRAS aumente suas pesquisas e como conseqüência for
neça a diferença que vamos precisar para a petroquimlca, o 
"fuel-oll", asfalto e demais derivados necessários ao desenvolvi
mento do País. 

Como nordestino c como ex-Governador do Piauí, repita o que 
disse antes. A solução de álcool do Nordeste, além da. tradicional 
Indústria canavlcira, de antigo tradição e know-how. S a marme
leiro ncgr~. 

Repl to aqui o que tive oportunidade de declarar em meu 
último pronunciamento. 

Com recursos que· aloquei pela Empresa Brasileira de Trans
portes Urbanos ô. Universidade do Ceará. foram aprofundados os 
estudos com relação ao marmeleiro negro ou nR:reste, bem conhe
cida de todos os colegas Senadores do Nordeste. 

Para c!tar apenas alguns números obtidos por aquela Univer
sidade, basta dizer que uma tonelada de marmeleiro seco pode 
produzir quinze litros de óleo diesel ltrnta-se de um hidrocar
boneto e nfi.o de óleo vegetal! c de cento e cinqüenta a cento e 
oitenta litros de álcool etílico, nlém de llgnlna c vários outros deri
vados passiveis de obter após n fermentação. Para comprovar 
estes números em escala industrial está em rase de conclusão 
uma usina-piloto cm Cauca!a, no Ceará, onde val-se obter o 
etanol dlretamente do marmelch:o. 

St·. Presidente c Srs, Senadores, raça aqui uma sugestão. 1!: 
que o Senado empunhe a bandeira do programa do àlcool, contri
buindo com todas suas possibilidades para Que este profirnmn 
venha a atingir no menor espaço de tempo o volume de l'l.Jcoal 
hidratado necessário ô. nossa independência da Jmpartaçüo do 
petróleo. 

Como contribuição de nordestino, lembro nqul que nflo scrln 
dlflcll li comissão nacional da álcool tomnr o mnrmclclro como .solu
çüo para o Nordeste. 

Com crclto, se sclccionnrmos mil propriedades para, começar, 
cm cada um dos Est;~.dos, a partir do Plnui até Pernambuco, c con
siderando que cada um destes proprietários de terra tem no mi~ 
nimo vinte mm·adorcs, ns1·egados ou parceiros, c se n cndn uma 
destas fumillns !orem cntrcgm~s vinte hectares de marmlllclro a 
ser plantndo e cuidado, teríamos quatrocentos mll hectares deste 
arbusto dcvldnmentl' Implantado cm cada um dos cinco Estndos 
referidos, pcrl'nZL'ndo um total de dois mllhõcs de hectares no 
Nordestl•, a serem trabalhados npcnns um mllhüo de hectares por 
ano, ou :wja cle:t hPctares pm· cadn morador, ou nlncla clUZlmto~ 
mil hectan~.'i por ano por Estndo. 
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Dividindo-se os duzentos mil hcctnrcs por alto regiões de cln
qücntn mil hectares c admitindo-se r,uc, cm números bem baixos, 
cada hectare produza anualmente npcna.'l clnqücntn toneladas e 
cnda tonelada !ornccendo lnmbóm um minlmo de cem litros de 
âlcool, bastaria lnstalnr-.sc vinte mlnluslnas de trinta mll Utros 
diãrlos por região de clnqücnta mil hectares, ou .seja, cento e ses
~enta minluslnns por Estado, e teríamos cada Estado produzindo 
quatro mllhões c oitocentos mil litros diários, ou um bilhão c 
.•wt.cccntos r> vinte e oito milhões de litros nnunlmente. Nos cinco 
Estados tC'riamos uma produçflo anual de alto bilhões e seiscentos 
t' quarenta c quatro milhões de litros de álcool. 

Este programa poderia ser Implantado cm um período de na 
mó.xlmo quatro anos, creio cu, dadas as tncllidadcs que jó. exis
tem na Região, como energia e uma excelente malha rodov1â.r1a. 

Entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que com o estabeleci
mento de mlnlusinas na Interior de todos os Estados do Nor
deste que produzem marmeleiro, f!nvolvenda dlrctamente o rurícola 
com uma participação e!etlva de toda sua rnmilia no plantio e 
corte daquele arbusto resistente U.s secas e nativo naquela região, 
estaremos contribuindo para evitar o êxodo rural e aumentando 
imediatamente a renda "per cnplta" do homem nordestino. 

Era esta a modesta contribuição que desejava trazer a esta 
Casa, esperando que o Senado empunha a bandeira, em beneficio 
do Pais e do Nordeste. I Multa bem! J 

O SR. PRESIDENTE !Jorge Kalumel -Com a palavra o nobre 
Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA t ARENA - PI. Lê o seguinte 
dlscurso.l - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo hoje a Tribuna desta Casa para tratar de assunto que 
julgo da mais alta relevânch .. para o desenvolvimento econômlco 
c social da vasta região ~· '~'iUna. 

Trata-se da atuação d~ ·stituto BrãsUeiro de Desenvolvi-
mento Florestal - IBDF . .l:.ntidade autâ.rqutca, integrante do. 
adminlsetrnçõ.o descentrn11zac1 ..~. do Ministério da Agrlcultuta, cria
do pelo Decreto-lei n.o 289, de 28 de janeiro de 1967. 

Transcorridos 12 anos da Instituição do r~tlurestnmentr) In
centivado no Brasil, constata-se que o sistema tmnsro:mou-sc 
numa das maiorC3 c bem sucedidas atlvldades empresariais do 
Pais, mantendo em ritmo de permanente crescimento desde o 
inicio de sua Implantação. O re!lorestamento com incentivos fis
cais já permitiu o plantio de mais de 4 bilhões de t\rvores em 
diversos Estados da Federação e proporcionou a criação de mals 
de um milhão e duzentos mil novos empregos diretos e indlretos. 
Duro.ntc a primeira década de atlvldade. e retlorestnmcnto ab
sorveu recursos da ordem de aproximadamente CrS 12 bllhõe.\i 
de cruzeiros constituindo-se, portanto. cm Investimento de se
guro e comprovado retorno econômlco social. 

A área retlorestada com base nos Incentivos riscais do FISET 
.superando 2,5 milhões de hectare.s e totallzando 11.658 projetas 
aprovados nesses últlmos 10 anos é, sem dúvida, um resultado re
conhecidamente excelente. 

Vejamcs, pois, seus objctlvos: 
a) Implantar um programo. agro .. sUvlcultural como contr1bu1-

c;ão do setor florestal o.o aumento da oferta de alimentos: 
b) aumentar a contribuição da tloresta à geração de energia, 

visando a .substituição de combustivels Importados <co.Ivão mine
ral e petróleo 1 ; 

cl dinamizar o. atunção governamental nn. área de conserva
ção c preservação da natureza: 

di desenvolver, a nlvel do IBDF, um Plano Dlrctor de Pesqut
sn.s Bloló~;lcns e Tecnológicas nn área de Recursos Florestais; 

e 1 conferir prioridade à. Região Nordeste na aprovação de 
novas ãrcns prlorltárins po.ra retlorestnmcnto compatíveis com o.s 
~cus recursos naturnls; 

f) aumentar a pnrtlclpnçiio de mndclrn e dcrlvndos nns ex
portações brnsUeirns: e 

g) raclonnllznr o Selar Públlr.o Flore.sto.l. 

Em seu Progrnmn Agrlcoln., de ncordo com ns prioridades do 
Governo Fcdernl, com rclnçiio h ngrlculturn, a In~~tltuto Brnstlel
ro de Desenvolvimento Florestal atendeu no chnmnmento c lmt
tltulu n cultura nGricoln cm projetas de tlorcstamcnto c rrflo
rcstnmcnto. 

T~m cm vtstn n importlmcln dn proposlçflo, quis o IBDF' que 
toda classe florestal pnrtlclpn.s..o.;e dO.'i trnbnlhos que untcccdcrnm 
todo o estudo pnra n implnntuçúo do programa nllmcntlll' nus 
seu.:> projt'tos florcstnls. 

= = 

Observou-se, logo de Inicio, que devido às Inúmeras dlferen· 
çns regionais, o tratamento dispensado ao Programa Agrkoln 
deveria ser dltcrente, como por exemplo, na cUção dos cultivares. 
Os produtos considerados como básicos, no Rio Grande do Sul, 
não sii.o O$ mesmos que no Estado do Piaui e vizinhos, 

As Dlretrizcs para a Politica Florestal Brasileira pnra o pe
ríodo de 1079/1985 têm como objetlvo, entre outros, ·•conferir 
prioridade à. Região Nordeste na aprovação de nova.s áreas prio
ritárias pnra rctlorestamento compatíveis com os .seus recur.so~ 
naturais". 1t com rellcldnde que vemos, este ano, todo o Nordeste 
ser beneticlndo, com Incremento, na dJstr1bulção espacial d~ re-

~~~~~sp~~~doo:PI~·;í:0~9ia~~r~ oM~fgn~r~0~d~2~~ Jo~. ~o~~~r~ 
Pernambuco, 237o/ ... para o Ceará c 67% para a Bahln, perto.zendo, 
assim, 4.17ar;;. de aumento, com relação ao ano anterior. 

O Nordeste recebeu, ainda, para 251 empresa.s, Incentivos pa
ra 73.500 hectares de terras, o que corresponde a. 20,3% dos reR 
curso.s distribuídos em todo território nacional, com umn taxa de 
crescimento em hectares de 120,4%. 

Como vêem V. Ex.M estes são dados reais. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Agradecer ao Presidente João Baptista Figueiredo seria uma 

redundáncla em razão do mesmo jã haver anunciado essas me
didas. Porém, desejo fazer constar nos Anal.s da Casa o especial 
agradecimento ao dinâmico Dr. Carlos Neves Gallut, Presidente 
do IBDF, por sua coragem c discernimento, que tez cumprir "a 
risca" tais determinações. 

Tal medida vem de encontro às linhas de solução da atlvl
dade florestal, minorando, assim. a endêmlcn. carência social em 
áreas desfavorecidas de recursos e meios básicos para conCorre 
rem com o progresso, desenvolvimento e se beneficiarem da qua .. 
lldade de vida resultante. Estas áreas são declaradas - oficial
mente - componentes do Polígono da.s Secas, caracterizando-se 
basicamente, por emplas regiões de solos áridos e escassez de chu: 
vas e, ainda, irregularmente distribuídas. Esta região árida c se
ca é, todavia, apta à atividade do reflorestamento. Por sua vez 
experimentos e tecnologia desenvolvidos asseguram que a bfo .. 
massa pode fornecer combustível energético e, a região do Polí
gono das Secas, predominantemente, tem espaço tisico conctn .. 
trndo para fornecer a mntérla-prlma em alta escala, senão tm 
escala necessária. 

Por outro lado, o elevado índice de mão-de-obra não espe
cializada que a atlvida.de florestal absorve, a baixo custo I!Ompa .. 
ro.tlvo à. atJvldade industrial, resultará na solução da. carência 
social concentrada naquela região, pelo emprego e conseqüente 
assistência social resultante. 

Uma das relevã.nclas dessa iniciativa está na fixação da ho
mem à terra onde sempre viveu, dando-lhe condições de vida 
melhor, evitando, assim, o êxodo rural para as congesUonada.s 
zonas urbanos, promovendo n. interiorização do desenvolvimen
to. Ê o que fnz o IBDF, ocupando áreas até então abandonada.s e 
imprestti.vels, tornando produtivas as terras julgadas estéreis do 
cerrado_ bra.slleiro, através <!e tr.atos culturais, correção do solo, 
adubaçao e outras coisas necessarlas. 

A chamada "politica florestal" do País vem sendo exercida 
cm função de um conjunto de normas jurídicas, cuja constante 
é. lnlludivelmente, a preservação, a todo transe dos recursos ve .. 
geta.is naturais, cnda. vez mais atingidos pela a.ção predatória da 
homem. · 

Concluindo, Sr, Presidente, Srs. Senadores. eram e.ssa.s as 
palavras que eu queria pronunciar desta Tribuna. para congra .. 
tular-me com o Dr. Carlos Neves Oallu!, por sua.s acertadas de .. 
cisões à frente do IBDF, dando IUSlm sua vaUosn contribuição 
para o engrandecimento do Norte e Nordeste, como rtzeram os seus 
antecessores pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste brn.sllelro. Era 0 
que tinha a dizer. !Multo bem!l 

O SR. PRESIDENTE I Jorge Knlumel - Concedo· a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cnrdo.so. 

O SR. DIRCEU C,\RDOSO IMDB - ES. Pronuncia o seguinte 
discurso) - Sr, Presidente, Srs. Senadore.'i: 

Regrc.:~so do meu Estado, onde tui assistir às solenidades do 
Dln de Cachoeiro, a. festn cívica de ma.lor tradição do nosso Es
tado, crludn pelo espirita buliçoso c trepidante de Newton Braga 
o pocta-flló.so!o que Cnchoclro deu ao Espirita Snnto e ao Br,\.sll: 

Dentre ns solenido.dcs de que tomei parte, devo nsslnnlar a 
~essf\0 de sua Ci'l.mnrn Municlpnl onde, dentre várias pcr.mnnll
dndc.s recebi o titulo de Cidadão Cnchocircnsc, titulo que consti
tui um.n das J:;:lorlosn.s conquistas civlco-mornis de mlnhn obsr.urn 
vldn publicn. 
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Titulo ronfcrtdo pf'la unanlmlclncl!' dl' Sl'US Vt•n•adores. pro
po~to pl•lo \lu;t.J'l' VL•renclor Walt.Pr Sthrl Cock. c!a B:mc,'\CI,I elo 
MDB. Viee-PI'l'!ildentc dn Cúmarn. t' cmamlnllnclo por dlscur:;os 
do lln.stre Vei'L'ndor da ARENA Vl•rt•actm· Jose ,'\mCrlco Ml~ll•lnc. 01 

quPm muito ch•vo, rwlnli f'Xprt·s.sôe:i ~t·nL'I'OS:l~ de seu prniHIIICI:l· 
mrnto. 

E no receb(•-lo. nli afirmei pernnt~ a Cnsn totalm~utt• tul\l~tdn 
por compnctn multidi\0 de presentes. qur, o Senado ~ra umn Cü
mnrn Munlclpnl de Cachoeiro dilntnctn. num cC'nó.rlo mais nmJ'lo. 
mais thnnlnndo r mnl~ mn,lcstoso: mns a Cúmnra de t!;whut>lro 
el'a tnmbem o Senado mnls compacto, tiio vivido como l'sh'. ti'io 
cll(.tno como o no:-so plenário 110 qunl ngOI'rl. eu falo. c q11c e:uln 
Vt•rcador com que cu nll mr dct·rontnva poderia ser um Sf'll:ldor 
dn República, r>rln prova de sua Inteligência. de sua cultm:t L' dr 
:mn. ot.unçilo nns sessões dn Cãmarn. 

Das solenk!ndcs n que rut dndo presenciar. a que mais me 
chamou n ntcnçilo foi a lnnugurnção do bu.'ito de Fernando dC' 
Abreu, o grandr ex-Prefeito de CachoC'Iro c o renllzndor Jc :-cu 
mosntco de cstrndns procmnndo atrair para Cnchoelro, todo o 
movimento c concentração dos munlciplos da arca sul do Est~ldO. 

Foi ele o Senador de Cachoeiro. nll Instalando seu primeiro 
parque de clornção de ó.gua. o que debelou as endcmlas nté t•n
tüo reinantes entt·c sua população. 

Homem de ação, fundou o Liceu Munlz Freire. desdobramento 
do tradicional Pedro Palácio ande se remaram vál'las gern,·õr:s 
dl' cnchoclrcnse.s c que ate hoje ostenta o gnlardão de ser o prm
clpnl estnbclcelmencto de ensino do Interior do Estado. 

Homem d(' int('llgêncla. Frrnando de Abreu projetou seu Mu
nicípio como uma colmeia de tntellgênclns destacadas, que ''êm 
dando rclêvo e domln:incln à vida cultural de Cachoeiro nn MIO. 
ó.ren geocconómlcn. 

Politico do'i mais ntuantcs, Impulsionou a vida pública do 
Município em padrões condignos c elevados, sendo objcto de t•lo
glos até de seus adversários. 

Professor destacado, Integrou o secretariado de Jones dos San
tos Neves, como SccretD.rlo da Educação, onde teve ntuação mar
cante c brilhante. 

Fernanda de Abreu, após uma administração das mais reali
zadoras que Cachoeiro se orgulha. morreu pobre. sem ter deixa
do à. !amilla nenhum pecúlio, tal sua ntuação viril e Cl'it~rlosa 
no manuseio da coisa pública que ele sempre prezou como das 
coisas sagradas para um homem pUblico. 

Na inauguração de seu busto, falaram quatro oradores emi
nentes: 

O Secretário Waldcmar Mendes de Andrade, cm nome do Oo
verno do Estado e da Academia c!e Letrns, numa oração que foi 
uma página vivida da história de Cachoeiro c da politica capi
xaba, pelo cqullibrlo e pela beleza da homenagem. 

Em seguida, cm nome de seus amigos, falou o Dr. José Moi
sés. lembrando o.s feitos magnificas de Fernando de Abreu, como 
Prefeito. homem de ação c homem de pensamento. 

Pelos professores do Liceu, numa oração que foi uma reme
moração dos feitos de Fernando de Abreu como criador do Liceu. 
talou o Dr. Deusdedlth Baptista. Dlretor da Faculdade de Direito 
de Cachoeiro. Sua oração foi um hino a Fernando de Abreu e en
cerrou suas palavras com uma homenagem que os alunos do LJceu 
prestaram no velho diretor c!csaparecldo. 

E, para agradecer, em nome da familla, falou o Desembarga
dor Cri.stnllno Abreu e Castro, num discurso cqull1brado, todo 
sensibilidade e emoção que foi o coroamento das homenagenr; a 
Fernando LI!! Abreu, pelo calor das palavras c pelo tom afctuoso 
de sua oraç~o. 

Membro eminente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 
o Desembargador Cristalino Abreu c Castro produziu uma oração 
lapidar como sõ.o as colsa.s d~ seu lavor, emocionando a enorme 
mns.sa humana presente à. solenidade. 

Desejo c pnra tnnto requeiro, Sr. Presidente, que V. Ex." ccm-
6ldcre como partes Integrantes do meu registro, os dois pronun
ciamentos feitos pelos dois eminentes homens de letras que !orun\ 
os dlscurso.s c!o Dr. Wnldemnr Mendes, Sccrcti\rio de Jusl\f;u do 
Espirita Snnto e o DI', Desembargador Crlstnllno Abreu c Castro, 
cm nome da fnmllla cujas peçuli oratorinls anexa no meu rc~lstro, 
à Cnltn dos dois outros, no Dr. Dí'USdcdlth BupU:;tn e Dr. Jose Mol
-:-té-.':J. dlL:l.i no calor da hnprovtsnçiio t!, lnmcnt.o n:\o 011 ter grn .. 
vudo, pam enriquecimento dos Annls desta Ca:m.. 
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DOCUMENTOS A QUE SE REF/:RE O SR. DIRCr:U 
CAIWOSO EM SJ:'U P/~ONUNCJAME.VTO: 

I>ist•ursn du llr. Wahletnar Mendes de Amlrath~, Se
cret:írio de Ju~>~ti<:n do 1-:."'tndo do l~spirltn Santu. 

Senhorl's: 

Senti-me extremamente sntlsfclto quando convidado pnra ralar 
nesta solcnldncle que reputo marcante pnra n nossa cachoeiro de 
ltnpemtrlm. E posso dizer QUe ficaria frustrado se .nsslm núo ocor
resse dada a nrtnldade que tive com F('rnando de Abreu, rclacl~l
nnmento que. com muita honra, prossc~uc com seus IlustreM dt~s
ccndcntes. 

Pnra mim, confesso. melhor serln que no Invés de um dls· 
curso em prnça públlcn pudesse cu estar fazendo uma pnlentrn 
num recinto fechado, com os ouvlntcli todos dcvtdamcntc acamo· 
dados, para dar pasto a alma e no cornc:ão, deixando-os percorrer 
livres as planmns da memória, a fim de lhes dar uma imagem 
o mais perfeita possível do grande Fernando de Abreu QUC CO· 
nhecl. 

Falando aqui. hei de me limitar no essencial, dando dados 
blo~,::r:iflcos que poucos conhecem mns sem fnltnr à denúncia da
quelas virtudes que ficaram escondidas pela personalldndc de um 
homem a um tempo humilde e bom, que, quem snbe, se sentia na 
obrigação de esconder sua humildade e sua extrema bondade atrás 
da postura e mli.scarn de um fcrrabrás. 

Fernando de Abreu nasceu na Fazenda da Areia Branca, crn 
.~bre-Campo, Minas Gerais, a 5 de dezembro de 1884, sendo bntl· 
zado a 5 de j anelro de 1885. Filho de Francisco de Assis Perelrr1 
c de Da. Jovita de Abreu c Silva, desde cedo, como era costume 
cm v:irlas famlllas c aqui mesmo temos exemplo. ndotou o sobre· 
nome materno. 

Fazendo seu curso primário em Abre-Campo, fez seus estudo~ 
secundários no famoso Colégio do Caraça onde tantos brasileiro& 
puderam enriquecer sua cultura. e aprimorar sua moral. 

Seu curso superior foi feito na Bnhio. cm cuja famosa Fa· 
culdnde de Medicina estudou, terminando por optar peJa carreh·n 
de farmacêutico, vindo depois para o Rio de Janeiro onde ~~~ 
diplomou. 

Casou-se em 1906, na. cidade de Ca.ra.ttnga, com Da. Cezarinh 
Molole, italiana de Cremona, vindo residir na. então vila do Rio 
Pardo, no Espirita Santo, Estado que adotou de pronto como seu. 
E morreu na sua Cachoeiro de Itapemirim. no dia da Natividade 
de Nossa Senhora, a 8 de setembro de 1948, com todos os sacra
mentos da Igreja, como havia nascido. 

Na aspereza das lutas politicas daquele tempo que nada fica
ram a dever às que nós vivemos c conhecemos ainda há pouco, 
nüo só teve oportunidade de mostrar sua coragem pcsbonl, mas 
também de exibir dotes culturais Insuspeitados que se embnsava.m 
numa Inteligência acima da média comum c que o puderam fazer 
sobressair-se como um autêntico lider que sempre foi, qualquer 
que pudesse ser n atlvldade a que se dedicasse. 

O livro que então publicou e que honra qualquer biblioteca 
foi prefaciado pelo eminente professor, sociólogo, Ungülsta. c his
toriador João Ribeiro, e mostra, no jovem irrequieto que seria 
depois membro Insigne de nossa Academia Esplrlto-Snntense de 
Letras, o homem preocupado com a verdade em si e com a ver· 
dade hlstórlcn em particular, não só repondo fatos no seu devido 
conceito, mas Interpretando-os de modo objetlvo c cientifico, dan
do uma nova versão que ainda hoje impressiona. "Um Jlvro como 
os mais ... " seria, cntüo, o primeiro de uma sforle de outros que 
variaram desde coletânt>a.s de seufi discursos veementes na Assem
bléia Leglslntlvn do Estado nté estudos de Psicologia que siio um 
re!lexo de sua !ase de professor que tal do nosso Liceu "Munlz 
Freire". 

VIndo para Cachot'lro, nqui se csta.bcleccndo como tarmncêu
tlco, viu, com sua doce Dn. Ceznrina, nascer-lhe os tllhos que de 
ambos hcrderam as virtudes que ornavam o tronco Ilustre. Com 
exceção de Hortensin que nasceu em Minas, todos são cacheei~ 
rcnses. Amélia, Lúcia c ll"ranclscn morreram. Hortensia, cnsndn 
com Alpheu Medeiros: Angr.llnn, esposa do Desembargni:lor Crys
tallno de Abreu Castro; Ollko, aqui residente, scnhorn do Dr. 
MacO.rlo Ramos Júdlc1~. tnlvez a mais parecida com o pnl, c um 
!ilho do casal p;un.rda o nome do avó; c camlln, viúva do saudoso 
Det~embnrcndor Ed.ion Queiroz do Val!c - essa é n descendência 
femlnlnn. Dos homens, nforn Osmnr, morto em pequeno, Cnchoct· 
ro r.onhcceu Mlll·llo, Jovem de tnlcnto, falecido cedo; Bollvnr -
mCdlco, vltlmn de umrt npcndic1te ngudn, morreu moço e no nuge 
dn merecida !1\nln que soube grnngeor como snnltarlstn de rcno
m•~ lnternnclonnl - cm secreti'lrlo dn Snúdc qunndo fnlcceu; c lu\ 
Jcsuinn, adVOJHldO, rellldt•nte no nordeste do Pn\s. 
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Foi áspL't':t n vida politica de Ft•t·nando de Abreu até que ~ 
Revolução dr Hl30 o tirou da oposlr,iio. trnzl'ndoeo parn o Governo 
Mas aqui também niio pode encontrar o repouso merecido dcpol:: 
de tantos anos de luta nos campos c nas praças e, como veemente: 
deputado oposicionista durante várias lcctslnturns no Con~rcssr. 
Estadual. 

Orador de prol. argumentador lntcllgente c nrme, lntcmcratr.. 
deu trabalho no Governo de então no qual teve de enfrentar matE 
de uma vez, por V(:Zes Injustamente acusado apenas porque tlnh~. 
~ coragem Indómita de ser contra. Vencedor. entrando triunfante 
n frente dos revolucionários cm Cachoeiro de Itapcmlrlm, cm 103Q 
longe estava de Fernando de Abreu a tranqüll1dnde do Interventor 
Municipal, do Deputado à. Constituinte de 1934, do Pre!elto elelto 
1!: que, duro e rijo na estacada da oposição, era o mais tolernnt(' 
e generoso no exerclclo de posições de mando. E, sem trair a dls~ 
clpllna partidária e sempre mantendo aquela lealdade que fez 
dele o malar dos amigos e o melhor dos politicas, che!lava sem 
rn.ncor e não sabia agasalhar a menor parcela de ódio ou revan
chlsmo até mesmo contra os que mais o combatiam ou caluniavam. 

~ assim que. triunfante cm 30, convida justamente outrc. 
eminente homem pública cachoeirense que rol Francisco Gonçnl· 
ves, presidente da Cãmara Municipal deposta. para presidir '· 
novo Conselho Consultivo, reconhecendo o grande mé-rito do adver· 
sárlo de ontem, suas virtudes morais e sua cultura c honradez. 
De outro modo, Prefeito escolhido em eleição disputndisslma, apo1: 
o pleito, obté-m para o c:mdldato derrotado um cargo de mP.dlco 
do Estado, sabedor que, pobre como ele, a vida lhe la ser penosa. 

Mas há ratos pitorescos na vida de Fernando de Abreu qut 
talvez poucos conheçam. Sabln encoro.jar os companheiros e não 
permitia que deles se ralasse ainda quando tivesse certeza de que 
o traiam à. sorrelfa. Urna vez, após discurso atrevido que, então, 
cu ainda jovem, havia feito, adverttu~rne: "Senhor Waldemar. nãc 
vá se lamentar das Pedradas que por certo levará pela modo de 
expor suas Idéias". Em sua c:~.sa chega o famlllar Mlrote. Acham e 
se reunidos vários proséUtos c o grande chefe os Instrui e doutrine. 
sobre Providências eleitorais. Mlrotc, bravo c leal companheiro e 
meu saudoso amigo, adverte que determinado cabo eleitoral c 
estava traindo. Ele alteia a voz: "Sr. Mlrotc, não aceito a menor 
acusação contra esse nosso correllglonário. Improcede sua sus· 
peita. E vamos encerrar o assunto". O Mlrote Cicou sem jeito, O!l 
circunstantes não menos ... Quase todos já sablamos que o indi~ 
cada estava com jogo duplo. Quando sairam os menos intimas, 
o chefe atilado explicou: "Eu também o sei, mas enquanto ele 
pt'nsa que me engana trabalha só escondido, o que rende pouco ... " 
Bela lição de politico mineiro que nunca esqueci. e, quando. com 
outro saudoso chefe que rol o Cel. Athayde, tive Informação seme· 
lhante de um membro do dlretórlo, usei o mesmo artificio, pro~ 
telando uma cisão e conseguindo outra vitória para nossa agre~ 
min~iio partidó.rln. Mas. sem dúvida, há outras mostras de su~ 
sabedoria politica. O velho PSD via perdido o comando para uma 
ala que h·ia disputar a chefia do Estado. Era preciso abalar ol 
adversó.rlo. tirando-lhe as rédeas da direção. Aqui, tive como con
seguir maioria de votos no dlretório regional. Mas o prestigio do 
adversário era grande junto do Poder central, no Rio, ao qual só 
ele Unha acesso. ~ Fernando quem nrquiteta a fórmula vencedora. 
E, na entrevista com o então Presidente da RepUbllca, lembrando 
aquele contrnst(' a que m(' referi no principio, esquece o local, Oll 
tinge fazê-Ia, c proclama com sua voz estridente e rorte: "Se~ 
nhor Presidente! Sou um homem pacitlcol Mas preciso dizer, com 
a sua licença, que Vossa Excelência está enganado, pois foi a nossa 
ala que lhe deu n malar votação que teve no Brasil Inteirai Vossa 
Excelência verá. nas urnas se ralo a verdade! Dá-nos a legenda c 
n verdade aparecerál" Os demais embaixadores temiam pela 
veemência do pronunciamento, mas o nosso candidato provisório 
era também merecedor da amizade do grande Presidente. Retor
nada a embaixada com n legenda, afastado de "motu próprio" o 
candidato provisório, de fato ganhamos aqui com o dobro da 
votação obtida pelo adversfl.rlo. 

Comigo mesmo, tivemos uma discussão áspera durante a ela
boração da Constituição Estndunl, Fernando sempre defendendo 
motor receito pnrn o Munlclplo, quando Jn n Cnrtn Federal !lxnrn 
os caminhas financeiros da receita nas três csrerns do poder pU· 
bllco. Dado. suo. exaltação Inesperada, eu que também ainda era 
pâvlo curto, estourei de modo grosseiro. Naquela noite nem pude 
redlclr nada, nem coordenar c, multo menos, abandonar o que 
!azia e Ir dormir. Embora tivesse rnzão, como poderia ter agido 
daquela rorma com tão bom amigo c tão grande defensor de 
uma causa justa? Coma chegar-me a ele novamente? Corno o dls
clpula se desculpar com o mestre? Amanheci debruçado sobre as 
teclas da ml'lquina de escrever, num quarto do velha Hotel Sagres. 
As cinco da manhã, como ruzla quando percorria os canteiros de 
ohrn da Prcfl~lturn de Cachoeiro, Fernanda me bate à. partn. E 
como se nndn houve.s:;c ocorrido em tempo algum, bate-me no 
ombro í' indnHn lntt•rcssnclo: "Então Sr. Waldemnr, como vai o 

trabalho? Não acha que esteja se gastando demais?" Era o ho
mt!m generoso c bom que. mais velho, .só.blo, com direito a cxcus~ 
de um JOVl'm a quem estimava e no qual tinha o direito de ensi
nar, vinha lndtrctnrnentc, ele que não as devia, pedir desculpas 
c estender a nui.o amiga que nos conduziu juntos durante tantos 
anos ... E ele podia orgulhar-se do fato de que a Constituição 
de 26 de julho de 1047, da qual !ui relator. teve, de verdade, tréM 
autores: Vicente Caetano, Waldcmar Mendes de Andrade e Fer· 
nando ele Abreu, sempre atento ao trabalho de nós ambos, vigi
lante, lembrando aqui e reclamando nU, para depois usufruir com 
todos o gosto da vitória. 

Comba teu minha escolha para Uder por me supor intransi
gente. Depois combateu minha Ida para a Presidência da Assem· 
bléia porque o Governo não poderia perder o líder. Quando sal 
de ambos os nobres encargos, repreendeu-me pelo erra que !azia, 
pols se me abria um futuro político brilhante pela frente ... Bri
lhante como, Fernando? Como o seu, envelhecido pobre e comba
tido? Como o de dois ex~Presidentes do Estado nos quats tive de 
ajudar, cor,1o deputado. para um votando uma pensão que lhe 
permitisse sair dt' um porão, no Rio, c para outro para dar-lhe 
enterro condigno? 

Trabalhou, lutou, v:!nceu, mns sempre rol pobre e pobrl' morreu. 

Mas onde Fernando de Abreu não pode ser esquecido é como 
admlnistraJor. 

Seja como Interventor ou Prefeito nomeado, seja como eleito, 
seJa fora da Prefeitura mas dispondo de prestigio politico, seja 
como Dlretor de colégio e educador, rol Fernando um chefe incon
testável e um executivo como poucos Cachoeiro pode ter. 

Obtendo a construção de duas pontes para a cidade, uma das 
quais lembra seu nome Impoluto, abrindo e calçando ruas, rasgan
do estradas para todos os distritos e fazendo de Cachoeiro um 
pólo comercial, Uganda o município à. VItória, ao mar, à Mina::~ 
Gerais c ao Estado do Rio, fazendo dos porões da velha Prefeitura 
uma auténtlca mnpoteca onde, com Laurtto Apolinário, Ary Lima, 
Gabriel Imperial, Jayme Bernardes e os jovens que o admiravam, 
traçava os rumos futuros de Cachoeiro, incansável na luta pelo 
crescimento da economia regional. Foi o malar sanitarista que 
ti.vemos, tão grande que nem mesmo seu ilustre filho pode supe
ra·lo porque, quando o Estado se tomaria famoso pela implanta
ção do seu Centro de Saúde noticiado até em Nova York, Cachoeiro, 
pelas mãos a um tempo dinâmicas e abençoadas de Fernando de 
Abreu. jfl. havia escorraçado o fantasma do tifo do paratUo e das 
diarréias de verão, mandando retirar dos qutrltals das casas de 
ricos ou pobres os suínos que empestiavam o ar c Lntestavam a 
cidade de doenças graves; compelia, rompendo por vezes amiza
de de muitos anos, nmigas e compnnheiros criadores a entregarem 
o leite que produziam à nova usina que depois se ranstonnarla 
nessa orgulhosa potência produtora que é a CL.C.I.; e mais que 
tudo: só nós, Evaldo, Hélio, Carlos Gomes e eu Próprio sabtamos, 
como Fernando, o volume de óbitos que, diariamente, enlutavam 
as fnmillas cachoelrenses, resultado das salmonelas contidas na 
água poluída de que tactos se serviam. Eram principalmente o tifo 
e paratlfo que não efc\Jlhlam condição de vida, cor ou local, cei
fando vidas - vejam os llvros da época - numa média de até 
cinco por dla, nas épocas de epldeml::.s, porque eram moléstias 
endêmlcns em toda a região. Foi Fernando de Abreu que, com 
os recursos municipais, adquiriu na Inglaterra a primeira aparelha
gem para o tratamento da água da cidade. E, Jó. o disse um dia, 
declarada a II Grande Ouerra, pagamento !elto porque a Ingla
terra só negociava com pagamento adiantado tal o descrédito da.s 
!lnnnçns pilbllcns do Pnls, !lcávnmos todos "torcendo" para que 
um navio alemão não afundasse a cara estação de tratamento ad· 
quirida. Sua Inauguração tal sem alarde. Apenas, como uma crian
ça que ganha um brinquedo raro, Fernando de Abreu não se can
:3nva de mostrar, e com justo orgulho, as novas instalações da 
l!hn do Luz: sltemn completo de decantação, !lltrnção, clart!lca
çao e tratamento qulmlco da água que, dali em diante, passava o. 
ser considerada potável. Nunca mais o fantasma do Grupo coll
titlco rondou o. cidade. Pelo. segunda vez, a Ilha da Luz lrin entrar 
nn nosso História, pois se lo! dos primeiros locnls que deram a 
Cachoeiro o mérito de ter luz elétrlcn, em 1902, rol também dos 
primeiros, no Brasil Inteiro, n levar n tamn do cidade cujo água 
podia ser bebida, a partir de então, em qun.lquer bica ou torneira 
de quintal. Outros Prefeitos nmpllnrnm n rede distribuidora, au
mentaram a capacidade de tratamento c ainda cuidam do serviço 
que tanta rama traz à. cidade, mas o nome de Fernando de Abreu 
hfl. de tlcnr como o pioneiro entusiasta que, velando pela saúde da 
povo, iria transmitir a um de seus !Ilhas o entusiasmo pelo bem
estar comum que nele sempre foi umn constante e que sacri!lcava 
todos os demnts Interesses, Inclusive os politicas. 

Cachoeiro t~m tida banu udmlnistrndorcs. Alguns coraJoso:; c 
trabalhadores como Fcrnnndo de Abreu. Nenhum deles precisa se 
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t'llVCrJUmhar se não atingir sua grandeza c n produçiw de :ma 
!ntcllg-Cncln, porque ele Cal. pum c .simplesmente, mn Prefeito fo1·u 
dt• série, com uma visilo panor~mlca de todos ::J.s problt•ma.s s:Jcial.s 
e uma comprc-~nsõ.o abrangente das nL>ccssidadcs politlco~admlnis~ 
tratlvas do povo sem nltnnelrla c .~cm dcmn~or-:ln. 

Esta homenagem já tardava. Que ela .sirva ele exemplo l' não 
de Inveja nos que nlndn não n tiVI't'nm. E que os jovens :.;c mirt·m 
nn postura pública c pnrliculnr dc')te homem qut• foi sempn• um 
l'ducndor, mesmo quando forn do') muros do Vt'lho Liceu anele um 
dia talvez alguém pudesse pensar que ele Iria encontrar cén,bros 
mnls privllcgindos. 

Trago, aqui, com multa honra. a palavra de umn ln.stltuiçiw 
I' de uma personalidade que me Incumbiram de dcmonstrnr sua 
.~ol!darledndc complt•tn a esta homenagem: A Acaclcmla Espirita~ 
Snntcnsc de Letras, que represento por dclegaçüo especial. c o 
ex-Prefeito Thcadorico de As.'iis Fcrraço, Deputado Fedem!. 

Tambêm cm nome da Dr. Eurico Rezcnde, Governador do EH
ado, agorn falando como Secretário da Justiça, cabe-me a alta 
missão de cumprimentar a família do homenageado c o povo deste 
m unicipio pela feliz idéia de mandar plasmar no bronze a tl~ura 
do impoluto cidadão, politico c administrador que foi Fernando 
de Abreu. 

Tenho dito. 

Discurso do Dest~mbar~:ador Cristalino Abreu de Castro 
!\1cus Senhores: 

Quando nos Indicaram dentre os membros de nossa familia. 
para agradecer esta homenagem a Fernando de Abreu, t'cccbemos, 
com Incontida alegria a Indicação, porque sempre o admiramos, 
rendendo-lhe, nté hoje, um culto quase místico. Mas, passado o 
cntu~:.Jasmo Inicial, caímos cm nós, percebendo a rcsponsnbilidnde 
do compromisso. Representar os homenageados em sua terra na
tal, onde todos - graças a Deus - gozam do malar rt'spelto e 
amizade, pareceu-nos, de pronto, reprovável ousadia. E o nosso 
temor se agravou ainda mais, quando sentimos que as no.ssas ex
pressões não se nivelam a Iniciativa destes amigos de Fernando 
ele Abreu que agora se torna n·nlidade, perpetuando neste bronze. 
para. todas as gerações desta terra abençoada por Deus, a um .só 
tempo, a Imagem da afctlvidlde deste povo c o reClcxo de :;eu 
civismo. 

Não .sabem~ mesmo se 11i:lS confessamos agradecidos às pala
vras que acabamos de ouvir. ditas com tanta sinceridade de sen
timento!"; c com tamanha cloqüêncla no se referirem a figura de 
Fernando de Abreu, como lcgislndor, admlnistrnCor, literato, cien
tista, proCe.ssor c político, ou ~e nos desvanecemos por tão .subida 
mercê. 

Aurlndo no dluturno convivia com o senhor Fernando, ~spirlto 
de uma rara consciência de .si mesmo, a:; lições de seu saber, a 
beleza de seus pensamentos, ndmlrãvo.mos o seu vigor dialétlc::J, 
a sua imensa cultura, a propt•iedadc de seu vn<'=tlmlãrio, o ritmo de 
.suas Crases, por sua erudição, pela lnrlcpendl~ncl.t de seu cnl'iltcr. 
Jlelo largo descortinlo de seus planos, e pl'la -..t~t·m~ :'ltc paixão com 
que defendia seus nobres ideais. Afirmava ~;m1.i cunvtcçõcs com 
exraordtnó.rla decl::ião sem .-.l' )IH'uc~lpnr com o convenclonnllsmo 
social nem com as possivcJ<; L't~;tcúc.s. por vezes uolorosns, que pro
vocava com as suas atitudes. Fernando de :\bn~u cm, realmente, 
sem nos esconder cm fnlsn mocJC:;na. uma intc!li~énctu prodigiosa, 
posta a serviço de sua fé ardente, que sempre o lf'Z acreditar nos 
destinos de nossa Pátria c amo11·, como poucos, u no.s:•o Estado, 
dedicando-lhe toda a sua vida ele homem púbUco, a\'a.n~;ellzando 
através de seus livros, de smL'i conferências. dr Sl..'LlS discursos de 
suas nulas, c, mais do que tudo, com .suas acõc.i. no sentido de 
torná .. Jo um Estado cconomlcamentc• forte, morrdmcntc digno e 
soclnlmente justo. PreR"avn o1 vc!'tl,,dc nus debates, vcrcladc nos ntos, 
verdade no governo, verdade na ~~útedrn, verd:octr na tribuna, na 
imprensa c em tudo a verdndc. v.-:rr.a.stou n cort'tlPif.:.lO, a politica
lha, que lhe repugnava, jnmals admitindo os conchavas, os pro
cessos de Intriga, de cnlúnln c r!r! mentira. 

Em .sun longa c luminosa trnjctórla de homem públlco cons
truiu pelo magistério de suns Uçôt's os rumos de nos~n evolução 
politica, vnlorlzando o homem, pregando a legitima cocxi.stóncla 
dns classes saclnis c dignlflcnndo o tr~balho. 

A Escala Normal e Liceu "Moniz Freire", obra de suu tcnncl
dadc, ni esta. como prlnclpnl centro de viela cultul'nl, soclnl c civl
cn de Cachoeiro. 

E o que ó mais g!'ntltlcnntc, meus Senhorl's, C que Fcnmndo 
de Abreu, snllcntnvn .sempre que podia, em seu/i dlscurso.s, n eu .. 
rn~em c o civismo destP povo, como IW:iln oportunidade, que pe
dimos pcrmiHiillO pnra llw~ reproduzir: 

"O municiplo dP Cnchof!iro de llapPillil'im, muntem 
as :;uns tradlc;fles cil' civl'tmu, nflrmnnclo corajommt·nt1• n. 
.Slltl COOJlUrticJpRiiÚO Sl'lllj)l'l' dl'flllida llO.'i pl'êi\Oii 'iUC!nJs. 
DPvo confvssar (!llf! tais silo e:-;sn~> altas v!rtudc'i elo puvu 

r.achociren.sP que. voltnndo-mC' pnra mim mesmo, num 
rxanw piPno clt' consc!Cncin, trnho ele n~conhccer que foi 
peln sua lnfluCncla, que aclqulri n minha própria persona
lidade." 

E cm oulrn passnJ,tem, ele seus di:;cur.sos, envolventes dn gcn~ 
t•! simples c eompn•t•n.stva de Cachottlro, mas de portl' viril, Fer
nando dl• :\breu dizia: 

"SL'ndo como .sou obrn de nosso llll'lo soclnl - Ca
choell'cno->l' de nlmu c coração, nüo podcl·ln dlstlnguit·, na 
comunhüo fl'aternal, quem quer que fosse. Cachoclrcnsc 
que ~.adas são. têm para mim um titulo de profunda ami
zade . 

E quando clelxnva. pela úlllma vez, o seu nlto car~o dt• Pr~~ 
fetLo dl'sLu ?rlnce:-;n elo Sul. como que numa prestação c!<' contas. 
mn1s umn Vl'Z, usou ela sun verdade: 

"N'n. minh:-t passagem por esse cargo, não flqtlt'i jamais 
{!SCI'avlzado à Cormalístlcn. Com verba ou sem verba e até 
com cllnhel!·o ou sem dinheiro, pus mãos n obra/i de vulto 
c ns (•xccutcl. Assim. cncnmpcl o serviço de água: construi· 
a Ponte "Governador Bley" c a Ilha da Luz; lancei ns 
rodovias de Cnchoclro-Vnrgem Alta, Cnchoclro-São losé 
das Torres; fiz o novo serviço de abastecimento d'il.gun c 
outras obra/i de menor vulto. 

Consegui mais: rcsgarel todo o passivo, todos os com
promissos do municípi-o: dívida flutuante ou dívl':la canso~ 
lldada cm apólices. E, agora, deixo, na fase !lnnl, as obras 
do novo Matadouro Munlclpnl, jll comprado, pag:o, e posto 
no local todo o material nl'ccss:irio." 

Meus Senhores: 
Ao término deste nosso fraterno agradecimento, a todos os 

que dlreta ou lndirctamcntc hajam colaborado para que se lnaugu~ 
rasse nesta Praça. este busto, aos patronos desta Iniciativa, no 
Exm.0 Sr. Prefeito Munlcipnl Ollson Cnronc, à Câmara de Verea
dores, ao Exm.n Sr. Scct·etãrio de Estado dn Justiça Waldemar 
!\.fendes de Andrade, n todas as autoridades C"stnduals e municipais, 
enfim a todos que aqui se acham pr<'stlginndo este acontecimen
to, desejamos o fnzcr, com as próprias palavras de Fernando de 
:'\breu: 

"Comigo trago este temperamento impetuoso, esta 
necessidade de movimento, esta nlcgrla de espaço. 

Neles poderia ainda Incluir algo de subcon.sclcnte, de 
simpatia por todos os homens, de fraternidade por todos 
os brasileiros c peço licença para afirmar: de amar a 
todus os Cachocirenses." 

Multo obrigado. 
o SR. PRESIDENTE !Jorge Knlumel - Não há mais oradores 

Inscritos. 
Nado. mnis havendo que tralar, c sendo esta a última SL'.Ssão 

deste primeiro pcriodo dn presente sessão legislativa, vou encerra
ln, designando pnra a próx1mn sessão ot·ctlnârla, a rcallznr-se dln 
1.0 de nsosto, a seguinte 

ORDE~I DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n.a 203, de 1979, do 
Senador Lourlval Bnptl.sta, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ocnero.l-de-Exér
clto Samuel Alves Correia, durante o. ccrlmõnln de sua posse como 
Ministro-Chefe do Estndo-Mnior das Forças Armadns. 

2 
Votação, cm turno único, do Requerimento n.0 215, de 1979, 

do Senador Lourlval Baptista, solicitando n transcrição, nos Anais 
do Senado Federal. da palestra proferida pelo Sr. Ministro da Fa
zenda, Karlos Rischblcter, nn Escola Superior de Guerrn, cm 5 
de junho de 1070. 

3 
Votação, cm turno único, do Requerimento n.0 225, de 1979, 

do Senador Dirceu Cardoso, solicitando o dcsnrqulvnmento do Pro
jeta dl• Lei do Senado n.0 166, de 1077, de nutorin do Senador Otto 
Lehmann, que cll-;põc sobre o tombamento da sede dn Fazenda 
Snntn Mônica, l'lll Vnlcnçn, Estado do Rio de Janeiro, antiga pro
Jll'icdndc do narüo dt• Urural, onde DUCJUl' de Caxias morou nn ve
lhice, c viria a Cnlcccr, t• dá outra." proviclônclns. 

·I 
Votnçii.o, cm tmno único, do Requerimento n." 2:!0, ,de 1970, 

<!n Senador Dlrct'tl Cal'doso, .sollcltnndo o desarqulvamcnto do Pro
.lt·to de Lei do SL•nnclo n." 21lt! de 1077. ele nulnrln do Senador Otlo 
Lehmnnn, qlw ''altera dispositivos da Ll'i n.O :1.071, de l.U de Ja
lll'lro clt• 1010, corrigida pela Lei nY 3. 725, de 15 de jnnclro de 1010, 
--- Coclil,lo Civil BrasiiL'Iro -- moclltlcnda Jwln Lei 11, 11 •1.1:!1, de :!7 dt~ 
ar~osto ele 1Ufl2, c dá oulru.s pt·ovlclênclus". 

'. . '· 
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Discussão, cm turno Unlco, da rcdação final torercclda pela 
Comissão de Redução cm seu Parecer n.0 377, de 107!.11, da Pro
jeto de Lei do Senado n." 106, de 1070, do Senador Aloyslo Chaves, 
que altera o artigo 134, Inciso II, do Código Civil Brasileiro. 

I> 

Discussão, t•m primeiro turno tapreclação preliminar da. cons
t!Luclonalldndc, nas termos do nrt. 206 do Regimento Internal, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 9. de 19'19, do Senador Orestes Quér
cin, que dispõe sobre a Isenção de Imposto de Renda para os pro
ventos da aposentadoria e para as pensões, sob a condição que 
c.-;pcclflca, tendo 

PARECER, sob n.o 333, de 1070, da Comissão: 
- De Constituição e Justiça, pela lnconstltuctonalldadc. 
o SR. t•n•:sJo•:NTE (Jorge Kalumel - Está encerrada a 

sessão. 
r Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutas.J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSAO DE 29-6-79 E QUE. ENTREGUE A REVI
SAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR-
MENTE. 

O SR. )JAilCOS FREIRE <MDB - PE, Pronuncia o seguinte 
discurso, I - Sr. Presidente ·e Srs. Senadores: 

Tive a op:Jrtunldndc de ralar, há poucos dias, sobre n situa
ção dos pequenos agricultores do Nordeste brasllelro e, em espe
cial do meu Estado, mostrando como multas vezes, as !amillas 
ruráLs. mais desprotegidas pela sorte, sofrem uma série de pres
sões de restrições c de injustiças, sonegando-se-lhes um melhor 
tnstf.umcntnl para. uma mais ercttvn contribuiçib no futuro da 
.Pátria. 

Procurei analisar a estrutura rundtárla, profundamente lni
qua c cerceadora dos direitos dos ngrtcu:t::>res brasileiros, em es· 
peclal daqueles pequenos que, no entanto, multo contribuem pa
ra a produção dos gêneros alimentícios em nosso Pai.3. 

Hoje, Sr. Presidente. gostaria de versar sobr·~ um outro as
pecto da nossa problemática, em especial da nordestina, no que 
diz respeito no homem do campo. 

Esse outro aspecto, Sr. Presldent.e, retere-se à. própria ação 
governamental, quando projetas oficiais, sejam de Irrigação, se
jam de construção de barragens, sob a rcspon.sabllldade de em
presas ligadas no Poder Público - a exemplo da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF. ou da 
Companhia Hldroclétrlca do São Francisco - CHESF, Impõem 
mutilações e por vezes sacrtrlclos totais às áreas cultivadas pelos 
pequenos lavradores do Nordeste. Agora mesmo estamos nós, dll 
Senado, recebendo convite para a solenidade de contratação Ue 
mais um projeto de lrrtgaçiio no Nordeste brasi:etro, o Mass:~:a
gano. 

Evidentemente, como homem do Nordeste, os projetes de Irri
gação, de barragens, de hidroelétrlcns só pode mf!_ alegrar, desde 
que representem ma.Ls energia ou melhores condlçoes para a r:o
dução agricola de nossa região. 

contudo, multas vezes, esses empreendimentos vêm trazer aln
dn mais ditlculdades nos pequenos lavradores, gerando umn lnsJ.
tisração e a.t.é mesmo uma insegurança generallznda entre n.s !h
mlllas nas ó.rcns atingidas pelns respectiva.s obras, 

Entre outras razões avultam as Injustas lndenlzac;ões, ns ln· 
dcnlzações tnrdtn.s, por vezes lndenlzaçõcs parciais e lnsu!lclcn· 
t~s. sejam de propriedades, sejam de bcn!ettortns. 

O Sr, Mauro Bene\'idcs IMDB - CEI - Permite V. Ex.n um 
aparte? 

O Sll. MAilCOS FREIRE I MDB - PEl - Ouço o Ilustre Se
nador pelo Cenró.. 

O Sr. !\lauro Bcnevides IMOS - CEI - Nobre Senador Mar
co::; Freire, V. Ex.11 focnllzn. sem dúvida alguma, um dos pontos 
da mnlor lmportlincia parn. o dcscnvolvhncnto da nossn regllio. 
Alndn hã pouco, quando nns comissões técnicas do Senado trami
tou n mensagem governamental rerercntc O. politica nacional de 
lnlg-nçii.o, tive ocn.slüo, nào com o brt:ho de V. Ex.n, de lgunl
mcntc mt.• deter em tomo dcstn questão, mostrando n ncccsslda.
dc de ns nçõcs d:> poder pública serem realmente cabet·tns dentro 
de tnbclns de pagamento reais c humnnn.s. Em relnçii.o no trabalho 
cxpr~prlatlvo levado n efeito pela Unli\O, na Nordeste - c V, Ex.'\ 
::~abr dl~'iO multo bem - o que tem ocorrido C que ns propriedades 
rurni.s si\o tndcntzndas por um preço muitJ aquém do seu vcrd[\· 
drlro valor. EnL[Io crln-.sc naquela Úl'ca, umn reac;ão nnturul dos 
proprletúrlos dlnnle do anúncio de qualqUL'I' pc!''lpcetlvn cb c:-;tn
l](!lcclmento ele pro~rnmas lnlgaclonlsta.s. Há necr:-;stdndc, portan
to. da:~ tnbelns ele par.nmento dr. dcsnpi'Dpl'lnçõt•s :-;crr.m perlocll
camt•ntt• reaju~tnda.s, clcntl':l de quantitativos QUI' corrt'spondam it 

realidade vivida pela nossa região, c de resto, por todo o Pais. 
Portanto, V. Ex.11 faz multo bem em clamar uma vez mais contra 
os critérios estabelecidos para a lndcnlznçiio das propriedades 
rurais, Junto uma vez mais o meu apelo ao de V. Ex.'~. para que 
as autoridades responsó.veis, atentas a essa reaadade, adotem po
sicionamento que signifique a reformulação dos critérios até ago
ra postos em vigor no Pais. 

O SR, MARCOS FREIRE IMDB - PEl - Agradeço a colabo
ração do Senador Mauro Bcnevides que espelha uma das facetas 
da realldade nord-estina. 

Com-:~ já atlrmel, treqüentemente as lndenlzações são lnsutl
clentes, tardias e até Inexistentes, em desrespeito !lagrantc no 
dispositivo constitucional, a exigir lndenlza.ção justa e prévia em 
dinheiro - o que constitui verdadeira burla ao patrlmõnlo do pe
queno lavrador. 

Mas, ao Indo disso, Sr. Presidente, é preciso ressaltar, também, 
o clima de verdn.deirn Insegurança gerado pela falta de informa
ções claras e precisas por parte das companhias, ao lado do des· 
locnmento a que se obrigam esses homens que, tendo como única 
especialização a a.tivldade agrico:a, acabam se transformando em 
contingentes humanos que não sabem o que vã? fazer e nem ande 
vão parar. 

O Sr, Gabriel Hermes I ARENA - PAl - P~rmlte V, Ex.• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE CMDB - PEl - Lembro-me - por 
certo como V. Ex.". Sr. Presidente, que é também da região são
rranclscnna - da verdadeira angústia das cidades ribeirinhas no 
"rio da unidade nacional", de Cabrobó, de Belém do Silo Fran
cisco, de ltncuruba, de Petrolàndla, de Floresta, quando se anun
ciou a construção da Barragem de Itaparlca. A população Ignora· 
va, sequer, a extensão e a cota de altura da referida construção 
e, conseqüentemente, a área que seria Inundada pelo empreendi
mento. E assim se permaneceu durante anos, em que milhares de 
pessoas não apenas vivem o drama de um possível prejuízo na 
lndenlznção, mas. que se encontram como que lnlbldns de conti
nuar Investindo na sua attvtdade econãmica, pela Incerteza do d1a 
de amanhã.. 

As companhias responsáveis pela execução das obras nega
vam-se, slstema.Ucamcnte, a prestar esclarecimentos exaustivos. 
E não se tratava apenas de propriedades particulares. 

Eram as próprias cidades que estavam ameaçadas de desapa
recer. No entanto, o Poder Públlco as tratava como se :~os cidade~ 
rosscm apenas cotsns, como se as cidades também não tivessem um 
patrimõnlo m-oral, como se as cidades também não tivessem um 
passado, não tivessem uma tradição, não tivessem vldn própria, 
como se aa não existissem vivos e morta.s que precisariam ser res· 
peltndos e levados na devida. conta. 

São, portanto, homens, mulheres e crianças multas vezes con~ 
d~nado~ a ,:')erem deslocados dp seu habitat natural e nem sequer 
tem, ja nao digo partlclpaçao no empreendimento, na decisão 
do empreendimento, intluenclando o seu próprio futuro,. mas nem 
sequer são devidamente comunicados do destino que se lhes tm· 
pôs, para que a angústia lhes seja menor. 

O Sr. Gabriel llermes CARENA - PAl - Permite-me V. Ex.•? 

O SR. MARCOS FllEIRE CMDB - PEl - Ouço o Ilustre Se
nador Gabriel Hermes, 

O Sr. Gabriel Hermes CARENA - PAl - Enquanto V. Ex.• 
falava. cu meditava como são difíceis os problemas nn nas.sa 
terra. Veja V. Ex."' o Nordeste que tem tão grandes defensores 
dentro desta Casa do Congresso Nacional, o problema daquela po
bre gente que não tem um pedaço de chão ou que é desse pedaço 
de chão desalojada. Lembrava-me do problema cm outro sentido, 
na minha grande Região Amazônica, com tanta terra vazia. 
Quase sempre por onde passam as estradas. as áreas jó. estão 
cercndas, cheias de donos, donos que não· ocupam aque:es espa
ços - veja. V, Ex.n a diversidade do problema - e muitas vezes 
os donos dessas terrns Imensas são até homens do Govern-o. As 
cstrndn.s cortam aquelas regiões e os pobres agricultores são de
salojados, e não lhes dão condições, com tnntns condições que es
sas terras oferecem na Amazônia. Siia diversidades em regiões pró
ximas de um mesmo Pais. Isto tudo lembra a necessidade de 
multo..'i discursos, como o de V. Ex.". e de multas protestos. como 
o nosso, porque, se não tivermos cuidada, neste próximo decênio 
vüo-se gerar, sem dúvida alguma, craves perturbações dentro do 
Pais. 

O Slt. MARCOS FllEIRE CMDB - PEl - Agradeço a V. Ex.• 
O te~temunho trazido no meu discurso, que mostra n rnltn de rn
clonalldade dn poll~Jca governamental no que diz respeito li. t.crra, 
rw problema rundinrlo. 

F.nlnvn cu, Sr. Presidente, dns dlrlculdndes sem conta dos 
nr,Ticu\torcs atingidos por obrns governamentais. o pouco dlnhcl
t·o que eles recebem, cm face dns lndcnJznções - t.~so, qunndo sii.o 
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pn~as --· obriga esses homens ln•m para as itnmclt.•s c!dndt•s. rt·· 
rorc;nndo os chamados "cinturões ele misérin", Dn-st.•, por vezes 
cama qut• umn mudnnça nbt'uptn de peqm•no:-; proprietário.;;. ou 
pos:-;elros l'Il1 a:-;salarlndos temporúrlos, tnlvcz nos famosos "bola~ 
frias", acarrt>tando enormes consf'qüi·nclns de carater moral t' 
~oclal pnra as l'l'Sj1L'Ctlvas fnmillns. 

Assim. só no Munlcipio de Petrolúndla, Sr. Presidente, süc 
741 familias de camponeses que delxar:i.o .suns terras, para dar 
Ju~-;ar no reservatório d'itgua dn Barragem de Itnparlca. Isso sem 
ralar dos que moram em Cabrobó, cm Bclêm de Sü0 F'rnnc!sco 
Itacuruba c Flon~stn, no ml'll Estado, ou t•m Nova Glória e Rode-
las, nn Bnhla. · 

Sr. Presidente c Srs. Senndores, parece-me que não apenas hó 
um de.srC>speito fla~rante a própria legislação bmslleira e. cm c~
pcclal, a própria Constituição Federal. quando exige indcnizaçac 
jUtita, quando exip,e indcnlzaçào prévia, mas, s::~brctu9o. uma ori
entação errada, 1~orque. mesmo quando a indenlzaçno for justa 
mesmo quando a indenlzaç:lo for prévia, mesmo assim não sr 
cstarln dando no problema a solução que seria mc:hor. com ::~ des· 
locnmento dessas populações, Chefes dt' fnmillas, 1·ecebem 30, 40 
ou 50 mil cruzeiros c pensam que. com nquele dinheiro. podem Ir 
buscar nova vida nas ~rnndcs cldndcs, o que agravar:\ o proble
ma social. 

Por iss:J, parece-me que se estâ n cxiAir umn rcrormulação na 
mnnclra da lndt'nlzaçüo. Em vez de se dnr essa lndL•nlzac;il.o atra· 
vCs de dinheiro. talvez pudpssc ,.;e r fP!ta atrn vês dn dlstrlbulc:~i.o 
de novas terras àqueles quC' têm que ~'L'I' c!cslocndos de determina· 
do local. logicamente proporcionando um rcas•wnt:-tnwnt:J da po
pnl:-tção cm área favoril.vel. dt> tn: forma que não se pr:Jporcionr 
um clesrquilibrlo t~conômlco e soclnl ni'!o apenas il.s fnmiUa:-; atin
gidas. mas à própria sociedade como um todo. 

O Sr. José Lins I ARENA- CEl - Permlt~·me V. Ex.11 ? 

O SR. :\lAR COS FREIRE 1 ~DB . - PE 1 - Ouco o nobre Se· 
nadar José Llns. · 

O Sr. Josê Lins t ARENA - CE t - N:;bre Senador Mare::~~ 
Freire, o assunto que V. Ex.11 traz a Plenâr!o é de importúncir. 
fnndnmental. O aproveitamento dpssa.s massas d'áp,ua é csscncl_al 
para ~s populações do Nordeste para dar condições de vida a~ 
pcpulaçCes do sertão seco. Essas populações, V. Ex.11 .sabe. siü. 
terriv-elmente pobres e precisam dessa infra-estrutura pn.m livra. 
las da peste ela seca. O fornecimento de energia é outra cJisr, 
fundamental, c no Nordeste qun.st.• a única fonte é o próprio rio 
São Francisco. Concordo com V. Ex.11 :\s lndentzaçõ~s tet·flo qu~ 
ser justas, terão QUf' ser tempestivas. terfto que ser adequadas, c 
nem devem ser somente em dinheiro. No cntant:~ temos fcitQ al
gum progresso, V. Ex.n ajudou a aprovar hã pouco<;; dias .. 

O SR. ~1,\I!COS FREJRt; 1 MDB - PE 1 - Nõo tanto como de· 
scjava atravês das minhas emendas. que !oram rejeitada:; pot 
V. Ex.n ... 

O Sr. José Lins rAREN:\ - CEI - De qualquer modo. V. Ex.11 

deu sua justa c sincera contribuição. V. Ex.11 , que tanto c~mprecn
de o problema do Nordeste, c que a c:e tanto tem ajudado. Ncstt.: 
ponto presto~lhe uma ln!ot·mnç:io: o sistema de tndcnlzac;ão tern 
melhorado multo. As tabelas c.,;tflo sendo revistas pertodlcnmentc 
No caso da Barrag·em de Sobrudlnho - uma das maiores obra~· 
feitas no Nordeste ultimamente - pode·.se notar isso. :\11 o pro· 
blema já foi conduzido de m::~do completamente diferente. Todr. 
a população foi levantada. O problema roi estudado no àmblto de 
cada ramilla. Foram projctadas (• construidas novas cidades p:u:n 
substituir aquelas que Iam ser Inundadas. Casas toram distribUI· 
das n cada família. Ainda mais as famillns rurais receberam lo· 
tes preparados, com casa. com àcompnnhamento, com apoio téc· 
nico. Multas dessas !nmilias :ie deslocaram para il.reas esco:htda.~ 
por elas mesmas. Até cm Lapa assentaram-se !nmlllns cm 
lotes irrigados. Portanto, o problema foi totalmente equnclo· 
nado totalmente conduzido da melhor maneira discutido com as 
popuiaçóes locais c com as lideranças, Posso também Informar r. 
v. Ex.'' que, já. hó. três nnos, discuti com a CHESF o problema dns 
transferências de população da ó.t·ea de Itaparica e de todns as 
cidades que sct·ão Inundadas pelas il~uns da barragem. A CHESF' 
estil conduzindo o problema de modo melhor do que nquch\ 1-iO· 
lução dada para Sobrndlnho, porque cln hoje cstil. ~!!ais experiente. 
Em vez de o Governo atribuir, desta vez, a soluçao elo problcmr, 
a. várias entidades, sem desprezar o apoio dn.'i mrsmas, ccntrnll
~ou a soluçü\l, parn discutir com ns populações locais, dn_ndo opot·· 
tunidadc, a cada rnmllln, de tomar n sua pt'óprln declsuo, dentrL 
de um úmbito de ofertas qm• vfw ser procedidas. Drlxo nqul es
sas lnformnções. O problema é sério, ncho que V. Ex.n tem tndn 
rnzüo em icvnntú~lo, inclusive alertar o Governo pnt·a n.•; sua:; dl· 
rlculclndcs. Quero tn!ormnr a V. Ex.11 qut! o prolllenut men·ccH dc
nwmdo estudo e que a soluçüo contemplará n:; com•cnli:nd•.ts dn~ 
l'amillns t! das c!dadL•s que vi10 ser deslocad.11-i, l\·1ulto nbl'll~ntk 
n V. Ex." 

L, - .. =s--

O SR :\11\RCOS FltEIIU: 1 MDB - PEl Cnmo t:ll g-ostaria. 
nobre Senador Jose' Llns, qut> a des<:riçil.n frita por V. Ex.11 corrt.'.'i· 
ponc!Pssc. ln tutum. i1 realidndt• do~ fatos. Nn t~ntanto. não r.fi~ 
t.•ssns n . ., lnformn~õrs. fl\IP. 1111~ ehe~nm, da pnrtí· claCJneles que es· 
tão diretamente st.•ndo alinr,:idos pot• prol~t-<11llii'Htos (!tW nün cnr
respondt•m a c:;sa, eu n.l.u diria elucubraçüo l\lL':it;IJ li1! V. Ex." 
mas, até admito, orlrntacü::~ qw! possa !.(•r sldn trarnda. Mrt.'i L.d· 
v<•z coubesse dl7:t-'l'. lrrev~rentcmt•nte, outras. 

Primeiro. essa JJ~rtlclpa<;i\o da populaç:w tem 5lcln das mais 
precãrlas, quando n;i.a lnexlstl'ntc. Evoquei aqui o exemplo de mu
nicípios do Interior de Prrn:unbuco, onde cu E•sUví~ e senti a anb"ÚS
tla dos moradores: "nlnguêm sabt.• St' a :i.r;ua chega até aqui, "lleu 
Doutor"." Era o que se ouvln, a todo Instante. !'-llnguêm sahifL 
quem sct'la ntlngldo. Ora, pn.rect•·nlt'. entüo. esta já é umJ J)l'tmlissa. 
c, logicamt.•nte, niio cstou entrando :lqul no meritu do empreendi· 
menta. Afirmei Inicialmente que não seria um nordf'sLino que 
vlrla aqui combater a construção de uma h!dt•ell;trica. ou de un~ 
projeto de tnl~nçüo. Mas acho quP a premissa bú:;lea seria n par
ticipação da comunidade nr..sse:; empreendimentos que vão atin~lr 
dlretamente o destino dn comunldadL•. Teria que htlVt!r um traball1o 
prévio de auscultação, de sensibilização, de convencinwnto L' dt• 
colaboração. Mas o que constatamos me pnl'ece, até, uma ilntlpo
Iitlca do Governo. O Governo muit~ts vt•zes faz cmprr.cmllmcntos 
vultosos, gastos astronõmicos c ainda sal xin(~ado pelo povo, porqtw 
o povo quer C' tem ~direito dt' ser o senhor elo St'tt próprio destino. 
MP:;mo qu1• a coisa poso;n :wr bo:~, nüo df·v~ .~f'l' dt• r:lma para balxo. 
deve portanto haver todo um trabalho de pn·pamção. Esse tra
balho a qm· V. Ex." M: rdt•w não me p<\I'(~CL' que tl'nl1a tiJ~ •· 
eflciênria a que ~c referiu. 

o Sr . .lnsé Lins 1ARE:-J:\ CEI-- Permite V. l~x.a um aparlt! 1 

rA.ssC'IltimPnto do or:ldOI' J Acho que V. F.x.n c~tú prt'!'tanda un; 
rnandc .ser\'i(:o tis autUI'idadt·s qnt' t:stã:J eonduzi!Jdo t:s~:t• Jli'Oblem;t 
Cumo V. Ex.a citou. a teoria na prática podt• ser outra. i\.1~1:; ~~~. 
poo;so ~arantir a V. Ex.n qut o JHOgrama cXJ.'itt•, L' estú so•ndo f:ondu
zldo com seriedade. St•u nle!'la. a sua voz aqui ch'Vl'l'Ó., com ccrtczJ.. 
ser ouvida pelns autoridades. p:1m !lanar deficiências acaso 0\)scr
vaclas. 

O SH. :\Ir\RCOS FHEIItE !MDB ·- PEI - Se o Governo tiver 
realmente essa prrocupaçõ.o de V, Ex.11 , t:U sollcltal'in .. 

O Sr. Josê Lins 1 ARENA -- CEI -- Pus:;o garantir a V. EX.1' 

que o Oovcmo tem f'ssn p:·eocupação. 

O SR. )],\RCOS FJU.;JJtE 1 MDB - PE 1 -· ou sollclturtu qut 
fos.se dado ouvido::; não a mim. Senador ele Opo~lç.1o. mas, pol 
exemplo. ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolúnclln.. 
que tem feito inUalCros relatórios, desct'CVl·ndo, casutsucnmcntô. 
problemas concretos de lavradares que tém sido espezinhados no:, 
seus direitos. 

Então, me parece que o prlmcit'O ponto é e~ te, tem faltado_ u 
participação da população na sua própria hlo;torla, na conduçrw 
dos seus próprios destinos. Se~tindo, tem-se dado o 9ue me parect· 
violência, quando os que vivem de perto a sltuaçao nos traz~n~ 
depoimentos de que as terras sobre as quais os lav_radol'es tem 
posse. tem a sua plantação, sí'to Invadidas pelas maquinas, que 
t.•ntram campo adentra sem o mínimo respeito, ou m•las levnntum
se acampamentos. Bastn uma movimentaçii.o desse tlp.o pa::t J:l se 
constituir numa pressão pslcolU~ica Incoercível. Nlnp,ut:m tem mni:
scgurança. Ninguém sabia ao certo os parümetros da ol1rn c, .de 
t'epentc, tudo começa n se movimentar, jã em tl'l'mos de C_?Cecuça_o, 
prejudicando, multas vezes, até plantações que ainda nao cstao 
na fase da colheita. Isto raclUta n atmosfera que leva multas dele~ 
a aceitar condlçõ~s de indeniznçõ.o quf.' não são exatamcntc :~.& 
consPntâneas c:om o valor da coisa atingida, do bem desapropriado. 

V. Ex.11 é um homem do Nordeste e sabe dn mentnlidndc do 
homem do sertfio, que jl'l está cansado de sofrer. de ser espollnclo 
Então, multas vezes. chega n CHESF ou a CODEVASF, atrnvé!t 
de seus auxlltan•s. de seus subordinados e conseguem Jmpor.indc· 
nlzações que, de rato. não darão ILO Indenizado as condlçoes de 
continuar o estilo de vtdn nntcrlor. 

O Sr. Jos~ Llns 1 ARENA- CEJ - Permite V. Ex.11 um aparte 'i· 

O SR. MARCOS FltEJRt: I MDB - PE 1 - Pols não, Excc!êncla 

O Sr. José Lins I ARENA- CEI --V. Ex. 11 snbc que vivi esse 
problema durnntc longos anos e jamais assisti a atas de \'tlOdfJI~mc 
praticados por pessoas do Ooverno, como esses a que V._ Ex.1 está
se referindo. Acn•dlto que se tuLs ratos acontecem nao contam 
nb.solutamenle com o apoio do Governo. lt cl;.uo que V. Ex.u tem 
Inteira rnzito cm dcnuncll'l.~los pois süo tnadmlssivcts. Posso l~lli'Un· 
tir n V. Ex.n, repito, que eles nüo contnm com o np~lo r;ovr.rnn
mental P. que a~ autoridades tomam Jmed!atn.:; provldcnc~as ncss~~ 
caso,<;, 

o stt. MAncos Flli~UtE tMDB - PEl -- SPnndot· Jose Llns, 
na comunidade (le B:-tn't•lrn:i, por t•xt•mplo, em que ns pmhlt•ma:~ 
Pnt pat'tl', ~·I' dt:Vt•m il CODF.VASF' e t~m parl.P !1 CHESF' .. lá houvt: 
ll!.l! en:.c1 c\t' Hltl't'Vt'tH;l1o policial, qu~nclo os (•olnnos, n·unldn.·; para 

. I 
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tratar cJo assunto, para discutir sobre o problema nos lotes que 
eram deles, mns passariam a ser Indenizados, embora ainda não 
cfctlvadas as respectivas lndcnlzações, foram proibidas de se rcu· 
nlr naquelas terras. 

Então, tudo Isso, Sr. Presidente, é para most.rar que, se o pro· 
blcma é complexa, os ndmlnlstrndares precisam colocar, antes de 
tudo, o respeita ao homem. Nós sabemos dn Jmportõ.ncla de Itapa· 
rlca, como de Sobradlnho, como de TrCs Marias, enfim, de toda!
cssns obras que no longo do Súo Francisco tõm vindo valorizar e 
aumentar n potcnclnHdadc do rio, cm termos cfetl\'Os, de produção. 
de riquezas e dt! desenvolvimento. Nada disso, entretanto, justl· 
nca a preterição dos direitos dos pequenos agricultores. 

Agora mesmo tivemos o problemn do despejo de duzenta:: 
famílias rurais. cm Petrolândla. Os proprietários Iriam perder a~o 
suas benfeitorlas nt.ravés. Inclusive, de sentença judicial. Dir-se-á: 
mas a j ustlça C para resolver esses casos. Acontece que houve r. 
ordem de despejo daqueles que ló. estavam nas locaHdades de 
QuixadU, Cachoclrinha, Riacho Snlgado, para o Inicio, cxatamcnte 
da construç1io c lnst.alação de canteiros de obras da Barragem de 
It.aparlca, c havia, além das benfcttorins propriamente ditas, r. 
plantação cuja colheita não podia ser telta por não ter chegado 
a época. No entanto, a decisão provisória da !missão de posse foi 
dada pelo Juiz c isso, evidentemente, criou um clima de tensão 
social, porque os que Unham plantado não estavam dispostos a 
verem o seu roçado ser destruido pelas máquinas. Pois bem trago 
tal fato ao conhecimento do Senado para exaltar, Inclusive, a 
senslbllldo.dc do Juiz da Comarca de Petrol:i.ndla, que jã havia 
dado a sentença, mas, posteriormente, atendeu ao pedido do sindi
cato para Ir ver a realidade no local, e não apenas se basear nos 
n~clbos, nos papéis, nos compromissos filmados pelas partes em 
11tiglo, multas deles até sob coação. O Juiz, ent.ão, não se restrin
giu apenas a examinar o processo, mas concordou em Ir à área em 
q.uestüo. c tcrã se sensibilizado tanto com a situação daqueles 
proprietãrlos rurais, terã sentido tão profundamente a atllção 
dos pequenos agricultares que voltou atrãs na sua decisão, sus
tando Imediatamente a meclldn de !missão de posse, que havia 
u.ut.orizado. Isto mostra. Sr, Prc.~ldente, que os problemas de posse 
de tcl'l'a no Nordeste exigem mais do que os textos rrios de lei. 

Intellzmentc, o_ referido juiz parece ter sido substlt';lido no 
processo c a situaçao volta a se agravar, conforme nos da conta 
o Jornal do Commercio, do Recife, na edição de ontem: 

"TRABALHO DA "CHESF" AMEAÇA CAMPONESES 

A tensão volta a crescer cm Petrolõ.ndla, onde 200 fa
millas estão na Jmin&ncla de serem despejadas. sem ln
denlzação de suas benfcltorlas e sem direito a reassenta
mento, ao se rcprtlr o episódio de nbrll passado, com a 
1m1ssão de posse provisória concedida à CHESF para 
ocupação de quatro localidades. 

O juiz substituto da Comarca de Floresta, José Rabe
lo Pimenta, autorizou a CRESF a ocupar as ben!eitorta.s 
de Icó, Qub:nbn, Cnchoeirinha e Riacho Salgado, antes 
mesmo do pagamento das !ndenizações aos propr\etúrla.!:.. 
Além disso, autorizou a ajuda de reforço pollclnl t!:tso 
haja resistência por parte dos habitantes, con!ormt.: do
cumento enviado à Federação dos Trabalhadores da Agri
cultura do Estado - FETAPE. 

A CHESF o!crt:ccu, hã vãrios meses, indenizações pe
las dezenas d:! casas de alvenaria, milhares de pés de pal
ma e de algodão, além das cercas de arame farpado si· 
tundas nas quatro locaUdades relvtndlcndns pela com
panhia aos trabalhadores rurais da área, para constru
ção do canteiro de obrns, ncampamcnto e outras exlgCn
clas das obras do projeto da barragem de ltaparica. 

No entanto, os proprietários dn.s bcn!eltorlns - Rai
mundo Lulz do Nascimento, Manoel Lulz do Nascimento, 
otacillo Inácio da Silva e Joiio Pereira da Silva - consi
deram Irrisória a quantia oferecida pela CHESF, que mon
ta a CrS 41l4.44D,OO, enquanto eles exigem o total de 
CrS 2.306 mil. 

Como Antc!t 

Em abril passado, o juiz da Comarca de Pctrolándla, 
Jurandlr Sariano dl' Só.. dlnntc do Impasse provocado pc· 
ln.s ofertas, concedeu n !missão provisória de posse em fa
vor da CHESF, no mesmo tempo que sollcltnvn amparo 
policial para gnrnntlr o cumprimento de seu mandado, O 
Delegado chegou n pedir reforço de 10 homens no Co
mnndant.c dn 2.11 Conmanhln de Policia Mllltnr do 5,0 

BPM, para ~u.rnntlr n nçáo de despeJo, maremla pnrn o 
dia 7 de mnlo, 

Porém, nnqucle mr~mo dln, o juiz suspendeu 11 lmls~ 
süo, "cm fucc dn slt.unçlio Jll'cc!\rln cm que 'it' l'ncon
l!·am o~ réus, :wm !lll'los de locomoçüo pnrn outro~ lul-\'n-

res", segundo atlrmou em documento, após ele próprio 
ter vtsit.ado as localidades. 

Alguns dias depois, dá um despacho apresentando 
uma série de considerações através das quais ele se jul
gava suspeito "para funcionar no presente feito". Uma 
delas era o fato de possuir três propriedades com plantios 
c bcnfcltorlas na ãrca declarada de utllldade pública. 

Em seguida, determinou que os autos tossem reme
tidos ao juiz da Comarca de Florcst.a, José Pimenta, que 
acabou por determinar a desocupação das terras e que 
se procedesse nova avallaçüo das bcnfeltorias. 
Pressões 

Um documento da FETAPE Indica que os trabalha
dores rurais da arca vêm sofrendo arbitrariedades com 
a !missão de posse pela CHESF, o que tem provocado for
te tensão social. O dacumen to atlrma que todos os mo
radores têm roça e terreno paro. criação comum. 

Revela que as 100 famílias de Rincho Salgado e Ca
choelrinha já vieram deslocadas de outras terras quan
do do inicio das obras da barragem de Itaparlca, entre 
1976 e 1977. 

A CHESF, segundo a nota, vem pressionando os mo
radores de Icá e Qulxabn cercando a ãrea sem Indeni
zar, fechando as estradas para as roças e dificultando 
o acesso ao rio, a única fonte de água para a população. 

Seguem abaixo os valores que os proprietários atri
buem às suas benfeltorias. com as respectivas ofertrus 
pela CHESF: 

Raimundo Lulz do Nascimento .. .. .. CrS 1.850.000,00 
CHESF .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CrS 406.083,00 
Manoel Lulz do Nascimento .. .. .. .. . CrS 241.000,00 
CHESF .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . CrS 44.474,00 
Otacillo Inácio da Silva .............. CrS 200.000,00 
CHESF .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CrS 40.383,50 
João Pereira da Silva ................ CrS 15.000,00 
CHESF .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. CrS 3.509,00 
Total exigido pelos proprietários . . . . CrS 2.306.000,00 
Total oferecido pela CHESF .. .. .. .. . CrS 494.449,50 

E a Imprensa de hoje con!lrma que as coisas voltam à. situa
ção dramática anterior. com a efctlvação dos primeiros despejos. 

Assim, noticia o Jornal do Brasil: 

"CHESF" EXPULSA PRIMEIRAS FAMíLIAS 

Recite - A Federação dos Trabalhadores nn Agricul
tura de Pernambuco IFETAPEI denunciou ontem que fo
ram expulsas pela Companhia Hldrelétrlca do São Fran
cisco ICHESFI as cinco primeiras de 200 famílias Que mo' 
ram cm áreas rurais a serem futuramente inundadas com 
a construção da barragem de Itaparlca, no MunJciplo de 
Pctrolnndla. 

Um advogado da CHESF, acompanhado por um otl
clal de Justiça e um pelotão da PM, foi ils propriedades 
das cinco famílias e ordenou-lhes que abandonassem ime
diatamente as ca.sas e lavouras. A FETAPE pretende en
trar com mandado de segurança contra o ato." 

Por sua vez, o Jornal do Commerclo do Recite, anuncia: 

"CHESF INVADE TERRA E DESTRO! CASAS. 
E A V ALIAÇAO, AGORA? 

Funcionários da CHESF Invadiram ontem as proprie
dades de cinco agricultores no Munlciplos de Petrolllndla.. 
Usando um tratar e acompanhados de mela dúzia de polt
clals taram destruidJs casas e benfeltorlns, na presença do 
presidente da Federação dos Trabalhadores Rur:Us de Per
nambuco, José Augusto, que nada pôde fazer ante "o poder 
de n.rbltrlo da CHESF, que é Governo e tudo pode". 

Estn ação rol considerada pela FE."I'APE como Ilegal, cm
barn n CHESF possa. argumentar que esteve nmparnda. por 
um despncho do juiz-substituto de Pctrolândla, José Ra
belo de Araújo Pimenta, autorizando a compnnhla cntmr 
na posse dos terrenos c proceder a. pericln para nvnlla
ções. 

No entanto, além de Uecnl a açiio pode também .ser 
consldcrndn contraditória na. própria. sentença: como pe
rlclnr as bcnfettorlns, se agora. já está tudo destruido, niio 
ficou pcdrn. sobre pcdrn no local? 

Est.n qucstilo de dcsnproprlnçüo de terms em Pat.rolô.n
din -"~Urgiu há mcsca nas lacnlldnd<'s relvindlcndn..s pela. 
CHESl~ para :1 construção de um canteiro de obl'llS, ucnm· 
pamenlo c oulms lnstnlnçõcs ncccssU.rlo.s ao dcstmvovJ
mcnto do projeto dll bnrragl'm de ltnpurlcn. 
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A Chcsf cstó. ameaçando de expulsão outros 200 agri
cultores das locnlldades de Qutxaba, Cachoelrlnha, Riacho 
Salgado c lcó ! Pctrolàndla 1. Os trabalhadores daquela 
ô.r{!J., não rarnm indenizados por suns bentcltaria.s nem 
scrflo rclocn.dos, tlc.:mda sem ter para onde Ir. segundo 
inf01·mou a Fedl'rnçii.o dos Trabalhadores na AJ.:rlculturn 
do Estado de Pernambuco. 
As Informações da Fctapc dão conto. de que o oficial de 
j u.stiça da comarca chegou com o processo de despejo, 
acomp.:mhado por uma. viatura da polícia, para garantir n 
nção. · 
O advogado José Augusto afirmou que a açiio era Irregular, 
poJ . ..; o despejo aindn não podia ser executado, pols os trn.
balhadares não tinham sido notificados o que lhes ga.rnn
Urla 30 dias paru drlxa as terras, a partir da not!tlcnção. 
Dls::e nlnda qur o advogado da Chesf pegou o processo, na 
cartório, convocou o juiz c rumou para as localidades. 
A direçiio da. Fetapc, qualificou a atitude como uma me
dida policial extemporãncn e irregular. Uma fonte da Fe
deração lembrou que o juiz que iniciou o processo contra 
os trabalhadores sofreu multas pressões para executar o 
despejo, mas acabou desistindo, "par reconhecer a lrrc~u
laridad!) do ato". Por cnw·;a dl:>so, o .iulz transferiu o caso 
para o juiz José Rabelo Pimenta que. com duas semanas 
de reinicio do processo determinou o despejo, concluiu. 

Desencanto 
A dlreção mencionou o clima de desencanto total rei

nante na scd~ da Fetnpc, "pol!'i numa hor.:l ~m que se fala 
dl' Ab~rtura. o que Sl' ve é uma açáo tlpiclmentl! fascl:it:l. 
l\ obrigação do Poder público é a de retocar os habitantes 
dos sitias conslderado3 de ut111dade pública. para outr:ls 
terr;1s ~ tnd~nlzó.-los com justiça". 

(lue fazer? 
O advo~ado d:l Fl•tap~. que estó. acomp:mhnndo a sl

tuaeào no local. dcVl'l'á fan~r um relatório do.s acont~~cl
m~ritos L' cm seguld:t !iCI'Ú estudada uma solução. Ao mes
mJ tl'mpo. ~~ró. l'elt:-t uma denúncia e um :~.pelo a nivel 
fcd2ral, como tr!ntatl\'.1 p:tra neutr~liznr a "força dr arbí
trio dl Chesf. qu:.: está podendo mais do que a própria lei. 
manobrando com os juizes", dls.sc o portl-voz da Fcdera
çüo." 

Ê por essas e outras coi~Js que a CNBB, quando apontava a.:; 
dlstor~õc3 dJ politlc:t agrária, ac~ntuava que não e apen:t.s a es
trutura fundiária. não e apenas multas vezes a proprietário da 
terra, o gril~lro que vem violar o direito dos pequenas agricultores, 
mas, o próprio Podct· Pública. Dai chamar a atençfto para esse 
fato das dcsaproprl:~.ções ·feitas em razão dl construção de hidre
Jetricas c outros projetas. of~reccndo indenlzaçõcs injustas, abaixo 
do valor, as famiUus atingidas. 

Quando ralo em Poder Pública é. genericamente, nem st·mpre 
necessariamente o Governo Federal. Este ano. por exemplo, a Dio
cese de Afo~:t.dos da lngazclra. cm Pemambuco. fez um rel.:ttórla 
sobre a barragem de Barro Bmnco, em São José do Eglto. P~rnam
buca - barraRem que foi feita, coma toda mundo gosta. p:1r:1 ga
rantir fornecimento de ó.gua. àquele Município. a cargo da 
CISAGRO - Companhia Inte~rada de Serviços Agropecu:'lrto.s. 

Pois bem, esses serviços tlvet·am Inicio em 1970, quando ocorreu 
n primeira invasão às terras de pequenos proprlctó.rtos da reglfla. 
Desdi.' então rol um verdadeiro rosó.rlo de amarguras. porque os 
trabalhos começar:tm, prosseguiram, cxpandlrJ.m-sc, desenvolve
ram-se, conclulram·se. sem que nem todas as ind:mlzações fos'lcm 
efcUvndas. Promessas não faltavam, e. multas vezes, baseado ncs
:ms promess.J.s e que a m.J.is fraco recu:wa; não queria ser tachado 
de empecilho a uma obra. que er:t uma aspiração da comunidade. 

O Sr. José Lins !ARENA- CEl- Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. MAUCOS FREIRE ( MDB - PE I - Pais não. 

o Sr. Jose Llns 1 ARENA- CEI - Sou testemunha do enorme 
esforço que o povo de Süo José do Eglto fez para. obter essa barrn
gt~m. Eu mesmo, no tempo cm que era Superintendente da 
SUDENE, consegui aprovar uma verba para. terminar n sua cons
trução que havia. sido paralisada. O que me moveu a isso fuj o 
pedido, ús vezes até patética, da população locnl c de vó.rios per· 
nambucunos 1lu.stre~ Interessados cm ajudil-ln. Mns acredito, como 
diz v. Ex.t1, que umu. coisa e satisfazer e~se desejo enorme da popu
lação dt: ter {1!-::ua., de dl.spor dl' um pouco de ó.gua, num sertfto on
de o. sua falta, à.s vezes, mnltrutn terrivelmente a comunidade. 
Outm e realmente pagar com justiça as lndenlzuçõcs dos bem; 
dcssn.s ramlltns pobres que cedem suas tcrro.s pum css!lS obras. 

() Sll. ~IAitCOS Fllmltl: IMDB- PEI -O que não pa<IP. Sr. 
Pr1wldentl', é construir sem lndcnlzllr, por melhor que .seja n. obra, 
porque nquclt!S homens vivem d\s:m, vlvl~lll nisso c para l:mo. 

A indl'niznçõ.o tem que ser justa, precisa levar em consic.Jcrn.
çilo que é o caso e~pccirlco do scrtflo de Pernambuco, n que nca!Jo 
de me referir - a obra lntcres~a. exntamentc, aquela bclrn do 
rio, deixando para o proprietário o rc.stnntc que, naturalmente, não 
C tão fértil. Então surge o problema de Indenizar a. parte ntlngldn 
pelo empreendimento, mas que é, cxntnmente, n mais rerttl, a de
malar produtividade. Então, so Indeniza nU. enquanto a que resta 
para o proprletó.rlo C improdutivo ou, pelo menos, produtivo cm 
condições multo mnls árduas na. lndeniznçiio, por ls:.:o, tem que 
licr levado cm conta tudo Isso. Algumas vczeli tem que ser nté uma 
lndcnlzação totnl. 

O Sr. Jose Lins tARENA - CEI - Mas, ainda ai, quero dizer 
a V, Ex.11 que ns tabelas oficiais, do Governo Federal, hoje, toda."i 
elas contemplam a lndcnização total da propriedade. Is.'io, quando 
o proprletó.rio o deseja, pot·que O.s vezes ele deseja ficar com uma 
parte de suas terras. 

O SR. MAitCOS FitE IRE I MDB - PE I - Eu tenha dúvida, . 

O Sr. José Lins t ARENA - CE 1 - Bem, refiro-me ao Governo 
Federal. O Estado realmente não raz Isso. 

O Slt. M,\RCOS FltEIRt: I MDB - PE I - O casa a que me 
estou referindo aqui e obra sob a responsabllldade do Estado de 
Pernambuco, que não aclotn r . ..;~·c critério c prejudica l!'emendamcn~ 
te o homem que vive na. terra. desfrutando porção boa c porçan 
ruim c que. com o empreendimento público, perde a parte válida, 
••m termos de produção. Por outro lado, tenho dúvida. se cs~afi 
tabr.las, ainda que aplicadas rl~orosamcnte, se elas vao permltlt 
ao homem Indenizado as condições de permanecer com a :-;un 
atlv!dade produtiva, dr. tal fo1'ma qUl' lhe possibilite Igual padr.11.1 
de vida, c a continuação do seu oOclo, nas clrcun:.tó.ncln~ cm qut 
anteriormente vivia com a. sua familla.. Daí, cu ter aventado a 
hipótese de .se pensar em termos quase que ele pct·muta de terra t' 
não apenas no vil metal. que facilmente .se esvai. 

l=?l'!crla-me aqui n um relatório ela. Arquidiocese c r.abe o rr.· 
~lstro da açüo, da maior lmportãncla. que os b:~pos do Interior 
uC" Pernambuco vi.!m dando cm favot• do pequeno, do de.surot11ulrt~> 
'aVI'ador. mas também a Importância dos nos~o.s sindicatos rmni~ 

De Afo~ados da ln~,"tazcira tenho vários documentos mostran
do o drama de ccntcnal'i de l'amillns que tlvcmm suas terras dc.•m· 
proprladas para a construção aa Bana.A·cm de Brota~ c que vive~ 
ram l' vivem, ainda, igual drama, Igual problema. Igual preterição 
Sempre a promc:;sa que vlo ser desapropriados, Indenizado:; t 

recompensados. Baseados nisso, começam as obras, Iniciam ali 
construções, multa vezes as âguas Invadem suas terras c, no 
NHanto. as indcnlzações não são cfC;tiva.das. São pobres lavradore~ 
que já não têm como plantar, fazer novas lavouras, porque a~ 
terra~ foram Inundadas. As bcnfcitot'las, as casas, iLs vezes, ficam 
num scAundo plano c eles não podem derrubó.-Jus para, com seu 
material. Irem cuidar ela sua vida cm outro lu~a.r, porque alndo. 
não foi feito o levantamento pura fins de indenlzn~õ.o. En1lm, todn 
uma ac!versldade de t~·atamento que cria um sofrimento lna.uditc 
para os pequenos agricultores do Nordeste. Quando as indenizn.
ções chcg:am, as qtlC .chegam, é aquilo que dl~o c vale n pena 
repetir. eles nõ.o vüo potlel', com aquela. indr.nização, comprar um 
pedaço de terra que lhes ofereça Iguais oportunidades de traba
lho. Isso é prolcta.rlzação, é a redução de homens que frequcntc
mentt~ lavravam um pedaço de term, que bem ou mal Unham 
condiçõc!! de subsistência honesta c se tran.sformnrüo, não raro, 
qunndo aquele pouco dinheiro se esvair, em pl'lrlas, multas vezes 
em jledlntcs, ou, numa hlpôtese melhor, cm nsalnrlados, a.ssaln
rla.dos que tendem a se caracterizar como "bóias rrlas". 

O Sr. José l.lns IARENA - CEI - Permite V. Ex." outro 
aparte? 

O SR. MAitCOS FRF.IRt: (MDB- PE1 -Ouça V. Ex." 

O Sr. José Lins ! ARENA - CEI - Senador MarcO:i Fl'('\rc, 
V. Ex.U me desculpe cm mais uma vez apartcá-lo ... 

O SR. MARCOS FRt:nu; I MDB - PE1 - Agradeça a ealabo· 
ração que V. Ex.11 traz. 

O Sr. José LJns !ARENA- CEI - ... mns e que esse problema 
e extremamente sCrlo. V. Ex." mostra que conllece mais lntlmamt!ll· 
te as dificuldades com ele rclnclonndns. No entanto, nobre Senador, 
temos feito algum progresso nesse campo; o problema dn tndenlzn
ção, de qualquer modo, não está totalmente resolvido, por uma 
das rnzões que V. Ex.1L acaba de citar, A lndenização, me~1mo quan~ 
do J ustn, nindn nfLo resolve o problenm, porque mnr~tlnullza o ho
mem c o destitui daquilo que é n b:t!-ie ela orrtnntzncüo dn nun vldn, 
que e a terra. 

O Slt. l\ll\UCOS FltEIIU·: IMDB- PE1 - Exntamcntc:, o (jUt' 
coloquei nntt!l'lorml'nte. 

O Sr . .Jnst; l.ins IAR!i:NA -- CEI -- O problcmu, como V. ft;x." 
o coloca, é mult.o !H~rln. Foi l'XIltnment(' pt>ll1'11llldo nisso que :iUh"ú· 
rimo~ a projl'ln Sl'l'tnnt>JO. !!: r•:;:wnelal que o OOVN'no :w lunce il 

·''i 
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tarern dt• organlznr tnmbóm o SertiiD Seco. Cada vez que lmplnn· 
tarmo!i projetas de irrl~açii.o, nüo devemos deixar abandonada n 
fnmilla, deslocando mesmo quando ror justo o preço da Jndcnl:ta
~~üo de seus bens. Ê neccssR.rio cuidar de assentar de algum modo 
e~sa famlll~ cm outrns R.rens para não organizar a sua vida. Eu 
louvo V. Ex.n pelo discurso qut! cst:i fazendo, Esses problemas são 
nossos, reconheço que a solução deles cstn evoluindo, mas é multo 
oportuno o pronunciamento que v. Ex:' faz hoje, nobre Senador. 

O SR. :\J,\UCOS FREIRE 1 MDB - PE• - Sei que o Projeto 
Sertanejo C n menina dos seus olhos, criação de V. Ex.". 

O Sr. Jnsé Lins I ARENA- CEJ - Multo obrigado. 

O SR. MARCOS FREIRE I MDB - PEI - ... quando ii frente 
da SUDENE, mas ele também padece de males semelhantes a ou
tros programas agrli.rlos anterlore:i, Estive recentemente, como 
sempre tenho estado, no sertão de Pernambuco c sempre pergun
to pelo "seu" sertanejo ao "meus" sertanejos e vem a resposta 
lnfalivcl: "Dr .• têm muitos tócnicos, uns caras até bons, conver
~mm com a gente, de boa vontade, mas não têm nem papel para 
despachar''. . . Referências como esta ouvi, por exemplo, cm Flo
resta, no sertão de Pernambuco. S multo bom e tal, mas a turma 
está l:i. sem ter o que fazer, porque não chegam os recursos ... 

O Sr. José Lins jARENA - CEl - V. Ex.11 tem toda a razão 
A luta, agora. tem sido a de Implantar realmente o projeto. 

O SR. ~MRCOS FRF.IRE fMDB - PEI - De forma que, de 
programas, de siglas, permita-me n expressão, o nordestino está 
cheio: o que falta realmente é mobll!zação, é decisão politica de dar 
ao Norde'ite a prioridade que .se deu a outras regiões do Pais c a 
outros empreendimentos. 

O Sr. Jusé Lins 1 ARENA - CEJ - Concordo totalmente. 

O SR. Mo\RCOS FRt;IRE I MDB - PE 1 - Defendo, neste lns· 
tantc, o pobre do lavrador que multas vezes está hâ 10, 20. 30 ou 
50 anos lavrando a tet·m, que a recebeu já do seu pai, e vem uma 
obra do Governo desalojá-lo, aquel[l. obra magnífica que vai dn1 
enct·gia mas não vai dnr lKU'a ele, mio vai dar para o posseiro, 
vai dar para o gmndc, Não C que eu esteja contra a hldrelétrica 
não, mas não me conformo que o pequeno agricultor vá ser escor
raçado do local, sem 1nals nem menos. 

E aqui tenho uma tabela, um desses documentos a que me 
referi, do Sindicato de Afogados da Ingazclra, cm que ele mostra 

·O seguinte, cm relação a Brotas: 

"o critério adotado pelo DEPA. CISAGRO c outros órgãos. 
no que se refere ao valor dos bens indenizá veis, surpreen
de a todos. Vejamos: 

os primeiros laudos de avaliação !citas há dols anos, 
Jndlcavam que: 

uma mangueira seria Indenizada por CrS 58,00'' ... 

O Sr. José Llns 1 ARENA - CEI - O Governo Estadual. 

O SR. MARCOS FREIRE I MDB - PE 1 - Oerto. E de Brotas, 
n que me reteria há poucos Instantes, 

"I bananeira - C1·S 14,50 
I plnhelra - CrS 58,00. 
Decorridos dois anos, no Invés de os novas laudos Indica
rem uma correção nos valores de cada benfeitoria para 
mais, para espanto geral, 

1 mangueira passou a valer Cr$ 5,00 
1 bananeira passou a valer CrS 2,00 
1 pinhelra passou a valer Cr$ 5,00." 

O Sr. t•aulo Brossard tMDB - RSl - Isso é para provar que 
alguma coisa baixa neste Pais. 

O SR. MARCOS FREIRE fMDB- PEI -Diz multo bem o Se
nador Paulo Brossard, que, tlnalmcntc, alguma coisa baixa neste 
'Pais. Uma plnhctra, que tinha sido avaliada cm 58 cruzeiros, dois 
anos depois valln 5 cruzeiros! 

Ora, Sr. Presidente c Sr.s. Senadores, é demais: é demais. Ve
Ja V. Ex.n, Senador José Lins, que teve tüo boa vontade em criar 
o Projeto Sertanejo, Superintendente dn SUDENE, órgão de de
~cnvolvhnento regional, V. Ex." acha que o dono da bananeira, 
que tal indenizado em um ano por 58 cruzeiros c, dois anos depois, 
por 5 cruzeiros, vai acreditar no. SUDENE e nos seus Sertnnejos, 
Senador José Llns? 

O Sr, José LlnN !ARENA - CEI - Quero apenas assegurar 
que essa tabela a que V. Ex.11 se refere niio é do projeto Sertanejo 
nem do Ooverno federal. 

O SR. MARCOS FREIRE IMDB - PEI - V. Ex." nilo vol 
querer que o lavrador dl.sttnga. Ele snbe que estD. sendo roubado -
C Isso que ele sabe. Se é Sert.nnejo, se é PROTE~RA, se é PIN, 
se c POLONORDESTE, se é CISAGRO, se é estadual, se c recteral, 

pouco se lhe dó., o que ele .-;a.bc é que c.-;tá .Sl'ndo espoliado; C o 
"seu" doutor que chegou c cxatnmcntc tirou dele aquilo que era 
tudo na vida dele, que era o seu universo. 

Nós, aqui em Brasília., podemos ter esta vlsão: essas não sã~:~ 
as tabelas da CHESF ou da CODEVASF - ele nem sabe pronun. 
clar esses nomes, 

Então, precisamos realmente batxnr, sair da estratosfera: pre
cisamos aterrlsar. precisamos ter a::. pés no chão, senão havertL 
sempre o divórcio entre o poder e o povo. 

..'á citei, aqul, Jndenlzaçõcs que não são justas, lndenizaçõcs 
que não são tempestlvas, lndcnlzações que são falhas e que, mul
tas vezes, por Incompetência ou por maldade, por mã fé. nãc. 
correspondem ilqullo que se está esperando, e o pobre coagido, esta 
vendo as máquinas entrando ca.mpo a dentro, porque as obras 
governamentais sempre tCm um prazo ratai, o Governo não quer 
que a sua obra seja Inaugurada pela outra administração. e sa
crltlcn,-se não apenas a ctlclêncla da.s obras, que estão caindo 
par esse Brasil afora, ma.s o direito do pobre trabalhador. o la
vrador brasileiro. 

O Sr. DJnarte Mariz !ARENA - RN1 - Permite um aparte. 
nobre Senador? 

O SR. MARCOS t'REIRE IMDB - PEI - Ouço V. Ex.' 
O Sr. Dinarte l\lariz I ARENA- RNJ -Acho que V. Ex.a faz 

multo bem cm abordar o assunto sobre o Nordeste, que sempre é 
atual. Tenho testemunhos, os mais edificantes e os mais tristes 
na argumentação que V. Ex.n estâ desenvolvendo nesta tarde. NG 
meu sertão, ande foi construido um açude no Rio Sabuji - vou 
dar o nome - hâ cerca de mais de 20 anos, um dos propriet:irlos. 
que vivia, não digo enriquecido com a terra, mas lutando com 
n terra e vivendo bem, sem débitos bancários, vivendo a sua vida 
de sertanejo, que V. Ex.l!. tão bem conhece - pois bem, as sua.s 
terras tlcnrnm localizadas no porão do açude, foram todas co
bertas, casa, curral, tudo. Só lhe restou aquela faixa seca qut 
nada produzia. 

O SR. MARCOS FREIRE I MDB - PE1 - Era exatamentc a 
que me referi, há pouco, 

O Sr. Dinarte l\lariz I ARENA- RNJ -Então ele esperou a 
lndcnlzação c a avaliação feita talvez representasse menos de 
10':; do valor da sua propriedade, com o que ele não poderia 
comprar nada, talvez só um barraco para morrer de !orne na 
cidade. Esse homem ficou traumatizado e morreu. Vinte e tan
tos anos depois - jâ agora, há dois ou três anos passados - ful 
no Ministro c tlz uma exposição, levando-lhe uma carta de uma 
das herdeiras. que por sinal é uma moça educada, Instruída. for
mada. c fnzla uma grande carga sobre o que Unha ocorrido, ata
cando o poder público. 

O Ministro leu a carta c perguntou-me de quem se tratava. 
Expliquei a S. Ex.n que era uma moça que se educou e viu o dra
ma de SfU pai. O Ministro tomou a si a solução e me disse: vau 
solucionar niio só este caso como todos os outros que airida de
corram de pagamento por parte do Poder PUblico. Realmente c. 
propriedade, que naquela época devln ter sido avaliada por lO 
ou 15 mil cruzeiros, os órfãos receberam cerca de setecentos e 
tantos mil cruzeiros. Mas com o meu testemunho, posso a!lrmnr. 
sem nenhum receio de contestação, de que se a propriedade exls
tlsse nlnda e fosse b. venda a preços da época. em mãos par
ticulares, ela deveria valer, no mínimo, um milhão e tanto. São 
casos como esses que se repetem sempre. Outro dia dei um apar
te ao nosso eminente colega, Senador José Ltns, lembrando que 
quando S. Ex.~~. era Diretor do DNOCS, em Fortaleza, eu abordei 
esse nfsunto. Mostrei que essa história de o Governo chegar e 
desapropriar faixa úmida e deixar a seca por Indenizar, slgnltl
cnva um absurdo, Para que o proprietário queria essa fnixn de 
terrn se ele não tinha ó.gua. parn a sua pecuária, não Unha nada 
que pudesse produzir ali? Então, ele perdia mais de dois terços 
dn sua pr~pricdade, porque a rn.txa úmida significava, às vezes, 
menos dt um terço da sua propriedade. V. Ex.a está nbordn.ndo 
um assunto nbsoluto.mcnte rco.l e merece o apoio de todo o Nor
deste. Eu acho que nós, nordestinas, só poderemos, realmente, 
conseguir alguma coisa para melhorar a situação da nossa reglüo, 
se todos nós nos unlrmo.s npo.rtldo.rlamente e pudermos oferecer 
no Governo nlgumn coisa, porque só com uma altnnça forte, vio
lenta e corajosa, o Nordeste poderá se levantar. v. Ex." e moço e 
vnl. no longa do tempo, consumir toda a sua mocidade, vai en
velhecer como seu pai c seus avós, lutando pelo Nordeste e vendo 
o Nordeste esquecido e maltratado. 

O SR. MARCOS FREIRE IMDB - PE) - t'lco grato ao npnr
te do Ilustre Senador Dlnnrte Mnl'iz e tmnglnn.ndo a alegria da 
seu nrllhndo. cujo caso S. E.x.", levu ano Ministro e foi resolvido. 
Mn.s, Infelizmente, S. Ex.n. nüo 110dc .ser padrinho de todos e, por
tanto, silo mllhnrcs e milhares de pequenos lavrndorl!s prejudiea
do.s po1· esse mundo afora e, em e.speclal, no Nordt•stc brasileiro, 
porque vó.rios c mUIUplos são os prol.llcmns de tNra naquela rc
ghi.o, como cm todo Pois, mn:• ló. mnls nccntuudmncntu ainda.. 
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Portanto, os sacrlfic\os e os prejuízos de que eles padecem cons
tituem 11m verdadeiro cnlvó.rlo, Sr. Prcs\clcnte, desde os bólns
frtns, nos posseiros, nos nssnlnrtndos, nos peões, nos índios, nos pc
.(IUenos ngrlcultOI'es, fnmillns desapropriadas que, muilns vc~es, ti
veram que deixar o seu rlncüo para trem para ns grnndt~s cidades, se 
transformarem naquelas legiões de mnrg:lnnlizndos sem n com
preensão do Poder Público, 

O Sr. José Llns t ARENA - CEI -,Permite V. Ex.n um aparte? 
O SI!. ~IAIICOS FilE III E I MDB - PE I - Ouço V. Ex." um o vez 

mais. 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CE l - Nobre Senador Marcos 
Freire, jó. fiz uma refcrCncln, aqui, no problema a que o nobre 
Senador Dinnrte Mariz se referiu. As J)rimcira.s obras do Dcpartn· 
menta Nacional de Obras Contrn as Secns - o órgão respons:ivcl 
por esses problemas são de 1909. Fui nomendo Dlretor desse Depar~ 
tnmcnto cm 1968, Ao ali chegar verifique! que desde 1909 nté !968. 
portanto por 60 anos, nenhuma indenlznção tinha sido paga por 
t.odas essas terras que toram cobertas pelns :iguns dns bar;ngens 
construídas pelo Governo. 

O SI!. MAIICOS FREIIIE I MDB - PE I - e um dado estorre
ccdor. 

O Sr. José Llns 1 ARENA - CEI - Complemento porém essa 
Informação, e peço que não considere a referência pessoal que 
devo fnzer. Mandei pessoalmente fazer o levantamento de to
<las as terras que tinham sido cobertas pelas :iguas, uma por 
1.1ma, analisando todos os cadastros, desde 1909. Encaminhei esse 
levantamento com a atualização, das avaliações dessas glebns, que 
o Departamento, diga-se de passagem, tinha feito na época devida, 
ao Governo Federal, dele soUcltando os recur~os para indenlz:i-las. 
Devo dizer a v. Ex.n. que o Presidente Emílio Médlci, tendo nn épo
ca coma Ministra do Interior, o General Costa Cavalcanti, apre· 
\'ou essa solicitação e liberou grande parte dos recursos pedidos. 
O Departamento chamou todas as ramilias ou seus herdeiros parn 
f~zer as pagamentos, e todos aqueles que se apresentaram recebe
ram as suas lndenlzações. H:i ainda. é clara, famílias que não fo
ram Indenizadas, ou porque não se apresentaram, ou porque, de al· 
gum modo. Infelizmente, já não puderam comprovar a posse d!!.s 
terras. Por outro lado, os levantamentos existem, e as familtas in
teressadas poderão procurar os seus direitos. 

O SI!. MAIICOS FREIIIE IMDB - PEI - Senador José Llns. 
agora me aflora uma dúvida 'lltroz; é que uma das criticas mais 
contundentes à política de açudagem, ocorrida no Nordeste, seria 
que ela beneficiaria, sobretudo, as grandes proprletó.rlos, especifi
camente os latlfundl:irios. 

Será, nobre Senndar José Lins, que multas dessas terras que 
receberam barragens, sem terem lndcnlzação, mereciam ser lnde~ 
nlzadas, se elas vlnhnm em beneficio dos grandes proprlctõ.rlas? 
Forque uma das falhas ... 

O Sr. José L!ns <ARENA- CEI -Não entendi. 
O SI!. MARCOS FREIIIE IMDB- PEI -Repito poro V. Ex.•, 

porque talvez V. Ex.u não tenha podido acompanhar o meu mclo
<:ínia. 

O Sr. José Llns 1 ARENA - CE 1 - Apenas a parte final. 
O SR. ~!ARCOS FIIEIIIE 1 MDB - PE 1 - Uma dos criticas à 

politico. de açudagem no Nordeste, era exatamente a de que ela 
.se voltava para atender aos interesses de grandes proprlettirlos, 
cm detrimento de um sentido social maior e, multas vezes, essas 
obras se lncrustavnm em latifúndios. Então, aduzo esta dúvida, 
já que não tenho nenhum elemento para a!lrmn-lo: sern que 
~c justificaria o pagamento em relação a todns as barragens, a 
todas as obras realizadas, quando -algumas delas, par certo, teriam 
vindo valorlznr as terras cm que clns se Incrustavam? 

O Sr. José L!ns IARENA - CEI - V. Ex.• permite? 

O SI!, MAIICOS FIIEIIIE 1 MDB - PEl - Pols não. 
O Sr. José Lins (ARENA - CEl - Possivelmente essa dúvida 

nüo subsiste. Não Identifiquei, nobre Senador Marcos Freire, ne
nhum erro dessa natureza nos administradores da velho Depar
tamento Nttclonal de Obras contra as Secas. Ao contrario, farnm 
cm geral homens honrndos e competentes. 

O SI!, MAIICOS FlllmtE IMDB- PEI - Niio estou color.nndo 
cm dúvida n biografia deles: estou colocando em dúvida é a acerto 
<lc uma medida tão geral coma essa que V. Ex." determinou. 

O Sr. José Llns !ARENA - CE) - V. Ex." me permite? 

O SI!, MAitCOS FRimm I MDB - PE I - Pois não. 
O Sr. José Lins (ARENA - CEI - Pnra que essa tese subsis

tisse ::iCrln ncces.'ltirlo que n premissa de V, Ex.11 fosse verdndclrn, 
que ns barragens tivessem sido teltas para btmeflciar esses pro
prletó.rlall. Nilo o taram. Mesmo porque cssa.'l obras exl~cm con
(Jições especlal5 de topop;rnna parn serem construidn~. EstP pi'Oble
nm parccc·mc nüo ter existido. Qun.nto ao mnis, !iUbslstcm os di-

n·ILO'\ dos proprirt:'trlas dn terra, de rocchcrem o justo preço pelas 
~lcbus perdidas. Em ~era!, todo aquclt! pessoal é multo pobre, V. Ex. 11 

sabe disto. 

O S11. MAIICOS FUEIJit; I MDB - PE I - É lógico. Eu apenas 
levantei u dúvida porque se houve a orlcntnçúo de .•w estabelecer 
umn medida cm termos genéricos, ai poderia lmpUcnr cm alguma 
Injustiça de ordem social, no privilegiar mais ainda as qtw JÚ 
llnvlnm recebido benesses. 

Mas na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senndorc~. nossa preo
cupação é com os pequenos. A situação tão bem descrita pelo Sc
r.;...dor Dlnartc Mariz é apenas um r.imbolo. porque cm minha terra 
a situação da campo C de totnl Incerteza cm relação àqueles que 
são atingidos por cmmecndlmentos pUblicas, cm c5pccinl pelas 
grnndcs obras hldr:i.ullcas. Multas debandam, alguns tt::am loucos. 
Sei de casas especificas que poderiam mostrar pessoas que enlou
queceram, enlouqueceram pelo drama cm que, de repente, se viram 
envolvidos. Empreendimentos públicos que chc~a:n c chegam para 
alijar, c alijam sem Indenizar, sem recompensar, e sobretudo sem 
~nrnntlr ns mesmas condições de sabrevivõncla. 

O Sr. Teotõnlo Vilela I MDB - ALI - PL•rmltc \' EX.11 um 
aparte? 

O SI!, ~UIICOS FUEIIIE I MDB - PE I - Com jlrazcl', Ex." 
O Sr. Teotõnio Vilela 1 MDB - ALl - Não ouvi o discurso de 

V. Ex.8 desde a começo, mas a propósito de::..sas medidas que no 
Inicio são lançadas como altamente benéficas e que terminam dan
do prejuízos terríveis não somente ao homem, como à terra r à 
l'eghio. creio que vale a pena sugerir neste momento o que pra~ 
ttcou a CODEVASF no Baixo São Francisco. As desapropriações 
ver!Clcadns no Baixa São Francisco foram uma das cotsas mais 
patéticas que vi na minha vida. Hà quatro anos cu Integrava n Co
missão de Assuntos Regionais c juntamente com os demais Sena~ 
dores visitamos aquela região, Clamor enorme, sobretudo o cla.:nor 
dos pequenos, porque desapropriaram toda a :irca sem nenhum 
crlterla, sem a menor satisfação a ninguém. Sobretudo os peque· 
nas, é verdade, que não tinham outro melo de vida, senão nquela 
faixa de terra para plantar arroz. rornm enxotados para as cida
des. Passaram a encher as cidades de Penedo, Proprlá, enfim todas 
as cidades da margem do São Francisco. A alegação que se deu 
àquela época - h:i quatro anos - quando pa:;samos por Já era a 
de que Iria haver uma redistribuição à ba.se de mciduios para novos 
agricultores de arroz, com tcrra.'l it•rigadas etc. Decorrida todo e.sse 
tt•mpo, acabou-se com o trabalho do homem e acabou·se também 
com a produção do arroz. O Baixo São Francisca chegou a produ~ 
zlr um milhão c duzentas mil sacas de arroz. Hoje· não pro~! uz 
sequer duzentas c essas duzentas não são produto da reforma pro
movida pelo Governo: ainda são ãreas de terras. onde o homem 
cvntlnun a plantar, que não foram atingidas por esse tipo de 
coisa. V. Ex.n falou cm gente que enlouqueceu. Eu conh~ço, nas 
cidades ribeirinhas do São Francisco, pessoas que hoje pedem esmo
Jus c eram proprietários de pequeninas faixas de terras de Inma 
de arroz, como se chnmam. Parque a menor O.rea, por me~or qtw 
Sf"ja, o.s próprios minftímdios, do arroz, coma o do fumo. dao con
dições de sobrevivência às pessoas. Foram enxotados, e quando 
vieram a receber sua ml.~er:ivtil lndenização. j:i estavam devendo 
uma enormidade. Enfim. foram-se misturar à promiscuidade do 
submundo das pequenas cidades. Hoje, Bel de dlver~tos pedindo e.s· 
molas, c os conheci com uma vaquinha: com uma ca11a, as conhe
r.l com um tipo de vida modesta, mas decente. E em que deu a 
dtsn.praprlação? Esse é um dos assuntos mais graves sobre o qual 
nos devemos debruçar. o fato de dizer que daqui a 10 anos a Baixo 
São Francisco vai produzir cinco milhões de sacas de arroz -
ê o que cu chamo de teoria da versão - está matando este Pais. 
Não se vive o dia-a·dla; vive-se uma projeção eternamente lnal
canç:ivel ... 

O SR. ~IAIICOS FUt:ntE >MDB - PEI - Alcançnvel pelas 
grandes empresas agrícolas que chegam, depois de tc1·em alljndo 
o pequeno lavrador ... 

O Sr. Teot(inln VIlela IMDB - AL) - ... ou abrindo espaça 
puro n verdadeira tl.!orla dominante, que é n teoria do trllatern· 
ll.sma. Isto é bem provável. &tn .sombra que caiu sobre o Brasil 
nüo se aclarnndo as coisas no din, mas dizendo que elas vão rtcnr 
ciaras amanhã, dura jõ. umtl eternidade. E esse clima que se tor~ 
nau nn. verdade um clima de engodo, de mistltlcação, é n nossa 
preocupação. Eu talo parque conheço, falo parque tenho como 
provar. Tenho orgulho de dizer que nflo conheço o cstrnn~-tclro, 
mns conheço meu Pais. Estn politllca do daqui n dez anos ou do 
daqui a quinze anos, csttí. matando o dln-a-dln, está m11tnndo n 
NnGtiO, porque aquele que não pensn no dia de ho.ie, m\o po_dc 
fundar o futuro de maneira nenhumn. Estn n mlnhn colabornçuo, 
11obrc Senador, n um tema tf1a Importante quanto esse de que 
\'. Ex.11 cstú tmtnndo. 

O Slt. ~J,\IICOS 1'1\t:IIU: <MDB -- PEI - O depolm,mto de 
V. Ex.11 velo llustrnr mn~nltlctlmt•ntc, jft ncsHL' nnal de pt·onun· 
clnmcnto, rt"' H.!iserttvns que procurei expenclt•r uo lon~o do mt•u 
cllscurso. 
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O Sr. JcJ~t! l.ius IAHEN.'\ CE! :-lobn· SL"nadur Marco~ 
l''I'Pil'e, t:u me permitir!a pedir mJLls um minuto de sua atcnçào. 

o sn. :\'1.\RCOS FJu;nu~ tMDB- PE1 -Pois não, Exceléncia. 

O Sr. José I.in~ tARENA - CE! -Gostaria de rererlr-m,• as 
úedn.rações do nobre Senador Tcotõnio Vllrla. não concorclo. de 
modo nenhum, com a lnterpretnçilo que S. Ex.1' fez do problema do 
Baixo São Francisco. • 

O Sr. Teotímin Vilela tMDB - ALI - V. Ex.11 nunca há de 
conr.ordar com aquilo que venha porventura, mesmo de leve. fe
rir o Govcmo. 

O Sr. José l.ins tARENA - CEl - Ê uma pena. 

O Sr. Teotimio Vilela 1 MDB - ALI - Queira desculpar-me, 
mas essa aflrmaçüo que rlz é fundada cm diversas ralas de V. Ex.11 

O Sr. José Lins tARENA - CEI - f: uma pena que V. Ex.11 

pense des.sn maneira. Sou sobrL•tudo nordestino .. 

O Sr. Teotimio Vilela tMDB- ALI -Eu não estou Interpre
tando a posição de V. Ex.11 , mas constatando. 

O Sr .. José l.ins I ARENA - CEI -- . . defendo o meu povo 
c g:osto de afirmar a verdade. VIsitei várias vezrs aquela re~lão 
elo Baixo São Francisco, vi l' anall.scl os seus projetas. As terras 
foram Indenizadas 'CI.e proprictril'los grandes, havia all milhares de 
fnmílla.s pobres, sem terra, qm• viviam miseravelmente, cultivan
do até melo hectare. Havia mais grnte do que a Orca podia absor
v~r. 

O Sr. Tt'oiúnio Vilela !MOB - .'\LI - V. Ex.n vai me des
culpar. Se eles não tivessem sido enxotados. estariam mais felizes 
nos seus minifúndlos, do que onde eles estão, hoje. 

O Sr. José Lins tARENA -CEI -Se V. Ex.n me permite. cu 
tt·rmlnarel o meu aparte. 

o Sr. 1'eotõnio Vilela 1 MDB - ALI - Eles estavam multo 
rr~ais felizes com aquela tripa de terra, do que hoje, pedindo es
molas. 

O Sr. Josê Lins tARENA- CE! -Se V. Ex.n me permite, essa 
terra não era deles. Tinham apenas permissão do proprietário 
para plantar, às vezes, apeno.s, meio hectare. 

O Sr. Teotõnio Vilt!la !MDB- ALI --Tinham terras próprias 
t: terras de parceria, nobre Sl•nador. Eu conheço a maté1·ia de perto. 

O Sr. José Llns I ARENA - CEI - Ê bem possível, mas n ver
são geral não concorda com a verdade. 

O Sr. Tcotõnio Vilela tMDB- ALI.- Ê bem possível. não! 
Não admito que V. Ex.n ponha dúvida no que estou dizendo. Co· 
nhcc;o porque vivo l:l. c não vivo apenas para defender uma causa 
promovida 11or uma autoridade: cu vivo para defender a causa 
do homem. Esta, situ, C a minha colocação. 

O Sr. José Lins 1ARENA - CEI - A afirmativa de V, Ex.1
l 

não me rere. Eu tamb&m defendo meu povo como defendo o povo 
de v. Ex." Ap;or:~, dizer que o projeto não distribuiu terra ade
quada para qm• :1~ !.:tmillas possn.rn viver, e deu uma estrutura de 
área multo me>lhor do que a antes existent(', não é realmente a 
po"ição mais ncrrtlda. 

O Sr. Teotônin Vilela t ~.::-'B - ALI -- Não estou discutindo o 
projeto. Estou discutindo t·· .. :r o homem destruiu n sun produção. 

O SR. MARCOS FIIEIIU: r :;tDB - PEI - O Senador José Lins, 
aliás, reconheceu a existência anterior de milhares de pt!ssoas qUl' 
Unham alguns poucos hectares de terra para produzir. 

O Sr. José Llns !ARENA - CEI - Nfto tinham. as terms fo
ram indenizadas o. proprletó.rlos grandes. Ap;ora sim, elas têm. 

O Sll, MARCOS FltEIRI! IMDB - PEr - T:<ivcz esse seja um 
dofi erros .. 

O Sr. José l.ins ll\RENA - CE 1 - ... infelizmente ha\•in n\l 
mnts fnmillas da que n tt•rm padin absorVl'r. F:sta é que é n ver
dade. 

O SU. :\1.\U.COS FIU~JUI~ IMDB ~ PEl -- Nào rntendl. V. Ex." 
dls.'ie que havia mnls fumilJtlS do que a terra podia nbsorvet•? 

o Sr. ,lusc! l.ln~ tARENt\ -· CEI -Sim. H~lvla mnis famllia.s, 
que tr!lbalhnvam, cultivando nt& melo hectare, vivendo ml.sl'mvel
menlc ctc tl~na cm tcrl'tl. alheill, lnsuJiclente pam um mlnlmo eh• 
renda. 

O Slt. MAitCOS FHEIIW (MDU- PEI -- EntiLO, o c\l;-t~nóstiC'o 
di' V. Ex.11 comprova qut• houve o 111ljamento de mllhan•t; dt• peque-

~ i ; 

w_::::sa:a 

nos lavradore~. qu1· podiam não ter tf·rra. mas QUI~ trabnlhavnm 
terrn 

O Sr. José I.ins 1 ARENA - CE 1 - Ao contrário. Estou dizendo 
a V. E.x.11 qw: agora o uso de terra foi melhor organizado. 

O Slt. MAitCOS Fltt:mt: I MDB - PEr - Mas, V. Ex." disse 
que havia mais famillas do que n terra. permitia. 

O Sr. José Lins tARENA - CEJ - Para a ugrlcultun·•, 
Senador. 

O SR. ~1,\JtCOS Fltf:IRE I MDB - PEr - Então. foram alija
das r.1ultas famillas. 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CE 1 - As atlvldndes que se desen
volvem cm tomo do projeto poderão cm breve absm·ver outras 
fnmi!las. 

O Sr. Tcotimio Vilela !M['B - ALI - Ah! Vão abl)orvcr. 
V. Ex.11 disse que vão absorver. 

O Sr. José Lins tARENA- CE• -V. Ex.11 quereria que es:m:; 
!amillns continuassem a vid::J. Inteira na mlsCI'ia. decerto? 

O Sr. Teotôniu Vilela 1 MDB - AL 1 - Há cinco anos que essas 
pessoas deixa1·am de trabalhar. 

() Sr. José l.ins !ARENA- CEI - o QUe não compreendo e 
que nós não possamos entender a necessidade de ajustar as cstru .. 
turas fundtãrlas mc!:mo com dificuldacle. para poder ajudar 
essas famillas. que do contril.l'io ficariam ctcrnamcntt• condt•nn.dou; 
a viver n:1 miséria. 

O Slt. :\-I ARCOS FREIRE t MDB - PE 1 - O ajustamento dn 
estrutura tundiilria é uma da.s teses que tenho defendido aqul. 

O Sr. José Lins 1 ARENA - CE 1 - Estou dt! acordo com V. E:<.11 

O SR. MARCOS FREIRE IMDB- PEr - V. Ex.• foi 8Uperil1· 
tendente da SUDENE c sabe que. por exemplo, os planos dlrctorc.s 
continuam, multas deles, projetas de reforma ag·rárla. O PDR que 
foi elaborado. acho que na ~estão anterior a v. Ex.0 , chegou n 
prever um projeto de reforma ap;!·ó.ria que irl:t absorvl'r mão de 
obra, emprego e terra a 238 mil fnmillas. se não me engano. Não 
tenho os dados cm mão, porque não la falar sobre este assunto 
especifico. Mas, nada rol feito cm torno dos estudos da SUDENE 
sobre a reforma agrirla, que rtcnram a zero. 

O Sr. José Lins I ARENA- CEI- Estou de acordo com V. Ex.n 
Muita coisa precisa ser feita, mas o pouco que cst:l. sendo fP.ito. 
cOI'l'Ctamente. deve ser defendido para que possamos pedir multo 
mais. 

O SR. ~!ARCOS t'ltEIRE 1 MDB - PE 1 - Não foi nada disso 
que u·atcl aqui. porque tratei de coisa mal feita. 

Sr. Presidente, vou acatar a advertCncla de V. Ex,n. c vou 
concluir. . 

O Senador Teotônlo Vilela ralou sobre o Baixo São Fmncisco 
c eu tive oportunidade de me referir a inúmeros casos do Médio 
São Francisco. Então o.i a CHESF, ou a CODEVASF. o Feder Pú
blico cm geral, construindo Itnpnrlca, grande obra, magnífica, que 
vai dar energia. Tudo Isso, mas estão sacrificando o povo do meu 
Estado; estão sacrtricando a minha gente; estão alijando peque
nos e médios lnvrado!'CS. Com Isso, não nos conformamos, nem 
queremos desenvolvimento, neste Pnis. que võ. sacrificar ainda 
mnls os pequenos, pobres, humildes e sofred,ores. 

Só para concluir, Ex.1\ já que ralei na importância dos slndl
cntm. traga aqui a denúncia, que Inclusive deve dizer de perto 
n V. F.x. 1L que é tão ligada. il região do São Francisco, especlfJea
rncnte de Pctrollnn, Juazei"O de Pcrn:tmbuco c da Bahla: a 
CHESF nlnda não pngou a mdeniznçüo daqueles ng:rlculto!'CS si
tundas âs margens do lago do Sobradlnho. A CHESf" afirmou que 
aquelas tenns seriam Indenizadas cm L1cc dos pn•juizos causados 
pela última enchente, c até ngora o pa~:unento não se efctlvou. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rmals de Junzclro, de Casa 
Nova, de Snnto Sê, de Remanso e Plliio Arcado já fizeram expe
diL•ntcs Inúmeros, Inclusive dll·i~Iido.s ils autoridades deste Pais, 
I'Cclnmando que esse compi'Omlssa .1:\ caducou. Meses J:l. se pas
saram sem que os órgõ.os governnmentm.s cumprissem a sun pro
messa de lndenlznçüo, deixando, mais uma vez, os trnbnlhadorcs 
rurais llHll'L~Innlizados L' descrentes do cumprimento das obri~;n
~·ôes que competiam il.quclcs órgàas. Ji'ornm casas, foram crln~ões 
fornm raças que fornm prej udlcadns pela fi chl'las c que precisam 
t.er n dcvidn lndcniznçüu. No cnso especifico, a enclu~ntc qlll' os 
atinRht foi provor.nda deliberadnmcnte pela CIIESI'', que represou 
~mndL• vohtlllt' de àgun, pnl'!\ mltuu·ar a situação ú justmte da 
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barragem, ntinsindo, assim, cidades c povoados U. sua. montante, 
prejudicando, inclusive, n 1.n sn!ra nesses tansos nnos de sorri~ 
menta. Tal "cota de sacrl!lclo" foi Imposta sob garantia de lndc· 
nlznçõ.o rápida que, entretanto, nté hoje não se e!etivou. Como se 
vê, é mn1s um caso de trabalhadores rurais marginalizados c dcs~ 
crentes do cumprimento das obrigações por parte dos órgãos pú· 
bllcos. 

Contra tudo isso, o meu protesto. O meu repúdio àqueles que 
não querem ver nos trabalhadores pessoas humanas e os verdn· 
delros construtores do progresso c do dcsenvolvlmcnto. 

Como Senador de Pernambuco, assomo, portanto, a esta trl· 
buna, mais uma vez, para reclamar dos poderes públicos um me· 
lhor tratamento para aqueles que, cm minha região, trabalham 
pelo futuro do Brasil. !Multo bem! Palmas. I 

DOCUMENTO A QUE SE REPERE O SR. SENADOR 
MARCOS PREIRE EM SEU DISCURSO. 

·• --. _ ...... --- ··-' •.. ···-- --··- -··--~-. 

Junho dt" 1971 

(~ 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CAR
DOSO NA SESSAO DE 20-6-79 E QUE, ENTREGUE A RE
VISA O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR
n!ENTE. 

O Sll. DIRCEU C<\ltDOSO (MDB - ES. Pronuncia o seguinte 
dJscur:iO.) -· Sr, P1·csLdcntc, Srs. Senadores. 

o cnlundurlo civlco do Espirllo Santo t·c~lstrn, hoJr., um dos 
!Ll.os ma.ls puros, mnis dlr,nos, mnls slr,nltlcntlvos de sun vldn 

pública. :->l•rv!ndo como r·xemplo ú.'i gPraçõrs n tuals c ils ~,tcraçfie.~ 
qur· h:"Lo de vlr. 

~rw fora (•.;ta caractcrist!ca lncfJ!num da cl:tla qu(' !t•m maJ;j 
rta ilJ.;tória caplx:-th;l dn qur> ela hJst.flrlo'i do Brasil. ma.~ qut·. rf'fl('h•. 

r,:; p1::·r·:-:-. rl~ !;t::t •<·::.:·r·.,:.;-uJ ht",;:tll:: ;J, ci![~n!r!adr· ,. dr· r·:·:••:J.JI!d, 
~:ll:.1 p.:::.;!:: •• quv l,.a;~u .. E:.:.1Uu .. ;,uJcr:w ~c urgu!11a:- J, .,.;~1.1.: 

ma~~nltud(. pt•lo mui tu qu1• Pia rltz. que ~·la rclJrJna. qlH' el;1 ll·'i!(·· 

ll1unh:1, não t~::-i:-tllH1.'i :1 tnlc::t!i\"a c!1· narr;'t-la para O:> :\n:~:.; til . 
.Senado. 

O Espírito Santo tf~Vf' um grandr~ Presldentr de Estnrlo euja 
obra :t.-;sombrou seus contcmporànco" c amd:~ permnlWC:t' rh·!c!o:~ 
(· e.-;t\lallte de exrmplu na llO,';::il hlo'itórla. 

Nln~uém o c:-;qut•ceu r n!nguL·m j;:unals o csQlJ(•cerã: pele.• 
multo que realizou, pelo multo que projetou, pt:lo multo que .signi
ficou em obm.s e rrallzações. 

Estt• ln.signe homem públlco c administrador foi Jerônlmo 
Monteiro. 

Nasceu em Cachoeiro de Itapemlrim. na razenda Monte Liban~1. 
que tem um destino telúrico na história de nosso Estado. 

Filho de um vereador - um dos Integrantes da primeira Cá
marn Municipal da história rcpubllcana - Francisco Monteiro, 
nasceu Jerónimo Monteiro de um cepa que deu uma plêiade de 
homens ilustres, de grandes politicas e de grandes Governadores, 
como se fosse uma !amilla de Uuminados. 

Seu Irmão, Bernardino Montt:iro, também foi Governador do 
Estado, com uma administração digna de nossa. admiração e do 
nosso respeito. Fol seu Irmão, D. Fernando de Souza Monteiro, o 
1.0 Bispo Capixaba, que cursou seminário em Paris e Roma, vindo 
dirigir seu querido rebanho de conterrâneos no Espirita Santo, por 
volta de 1910. 

Também tal seu cunhado, Florentino Avidos, que deixou as 
duas pontes que são a ligação do Estado, em dois setores vitais 
de nossa economia: a ponte que liga Vitória ao continente e que 
tem seu nome, e a ponte de Colatlna, que liga o norte ao sul do 
Estado, atravessando o cnudnio.so rio Dôce. 

E tal seu sobrinho, tilho de uma sua Irmã, D. B:irbara Mon
teiro Lindenberg, o ex-Governador Carlos Fernando ~antelro 

Lindenberg, Governador duas vezes, Senador também duas vezes, 
Deputado Federal c ex-Secretário de Estado, cuja vida se acha 
indissoluvelmente ligada O. vida pública do Espirlto Santo, como 
um de seus filhos mais ilusLres e mais dignos. 

Foi meu chefe durante toda minha !armação politica. Foi no 
seu exemplo que hauri torças e virtudes para minha ilpagada e 
obscura vida pública e aprendi n admlr:i-lo e a tê-lo como uma 
das mais altils c slgnitlcatlvas figuras dn história de meu Estado, 
Chefe que o Estado conheceu de armas na mão, moço ainda, 
atirando contra a Palácio do Governo, numa hora de esbulho da 
opinião pública de seu povo, e vulto que o Espirita Santo aprendeu 
n admirar pelo .seu exemplo de honradez e dignidade, concertando, 
por duas vezes as tlnanças do Estado, c encaminhando o Estado 
para os grandes destinos que ele está. a trllhar. 

Modesto e humilde, mas de uma grandeza moral de que poucos 
homens públicos J)Odem se orgulhar, Cn.rlos Llndenberg rol Senador 
c multas vezes presidiu esta Ca.sa, com altnne1'ln e brilho, como 
aquele moço nascido em Monte Líbano, na terra do mármore c do 
cimento, ele que é também, uma alma de bronze c um coração de 
criança, nascido à.s margens do Itnpemirlm, cujas ó.guas lhe retem
peraram o vigor e o cnràter, como se preparasse uma h\mlna de 
nço parn n ngit.ada vidn público. que elr. enfrentou c venceu tantas 
vezes quantas o povo o chamou parn as grandes ml:iSÕe:i de condu
zi-lo. 

Filho de Jerónimo, tol Jl•rônlmo Monteiro Filho, Professor da. 
Escoln Polltécnlcn, n f<~mo:-;a escola do Rio de Janeiro, e que rcpre
~cntou o E~pirlto Snnto, no S{'nndo da R{'públlcn, com brilho ~ 
patriotismo. 



... __ _ 

3256 .S;i b:ulo 30 OIARIO DO CONGIU·:.SSO Nt\CIOSi\1. (SN;ào III Junho dr. 19'19 
wuaa::s .• -~ 

São seus sobrinhos Darei Monteiro, PX-Secretó.rto dl' Saúde do 
Rio de Janeiro r lhp;tre mêcltco que tem ::ma vida IIRada i1. ctrur~la 
da nntl~n capitnl dn República. Nelson Monteiro. ex-Srcrt•t:irio da 
Fazenda e ex-Prrfelto ele Cilpltnl e varão Incorruptível c ilu~trt' 
Que encheu a vida pública de sC'l, tempo. 

E vários honwns Ilustres, como o Marechal Jos& Monteiro 
Llndcnber~. militar dos mnis dignos c dos mais brllhnntl's, L'X

Comandantc da Escola Militar c cx-I'resiclente da Cia. Vak• do 
Rio Oócc c de Fernando Monteiro Llndenbcr~. Advo~nd•J cios mais 
eminentes, cujo nome honra t Ilustra os prctórlos ela Capital do 
nosso Estado, como Cícero Monteiro c outros. cujos nomes me 
escapam it mrmórla nesta Jmprov!liação. também são M'Us sobri
nhos, como Moacir Avidos. também ~rande nonw r.nplxabn. E cles~m 
esUrpl' ele Montrlros de que o Espirita Santo se or~ulhn, nascida. 
toda. ela, da matriz Ilustre que brotou cm Monte Liban'l, cm 
Cachoeiro e frondejou no nosbo Estndo como dns mais Ilustres e 
mais dignas que nossa história reglstrn. de que Jprónlmo foi das 
mais cxtraordinârlas tloraçõe'i. 

Estou falando, Sr. Presidente, no dia que registra o nascimento 
de Jcrônlmo Monteiro, no recanto suave c grandioso de Monte 
Líbano. 

Ê ali q,ue o Brasil vai buscar, também. o cimento para suas 
construções de concreto, presente nas grandes edificações, nas 
barragens c nas usinas. nas pontes c nos edlficios cujas fachadn.s 
audaciosas riscam o azul dos céus; é ali em Monte Líbano que o 
Brasil foi arrancar das entranhas de seu chão tão fértil de produtos 
c de história. o cimento de seu progresso e de seu futuro. 

Ê nos arredores de Monte Líbano, que o Brasil vai buscar o 
mármore branco que recobre as paredes da Cãmará. e do Senado, 
aqui em Brasilia, trazidos das entranhas fecundas de seu chão 
generoso e fecundo, Ali nasceu o m:irmore c o cimento como 
nasceram os Monteiros que tanto orgulho dão a uma terra. 

Ê, pois. de Monte Líbano que saiu a estirpe dessa gente de 
!ibra e de Ideal, que encheu de grandeza o nosso Estado, com os 
homens dignos c re'allzadores que escreveram com sacrifício c 
renúncia. com amor e patriotismo, quase um século da história 
cnpixaba. 

Jerõnimo Monteiro, Sr. Presidente, o grande vulto que hoje 
estou relembrando, foi o Presidente de Estado que, de 1008 a 1912, 
lançou os fundamentos dn Indústria do Esph·lto Santo, com usina 
de açúcar. fábrica de papel c cimento, serrarias Instaladas para 
comercialização da madeira encontrada nos seus rushs de desbra~ 
vamento. 

Foi ele que Instalou a usina hldroelétrlca que possibilitou a 
Instalação do Incipiente parque Cabril. de que a Fli.brlca de tecidos 
de Cachoeiro foi a primeira conseqüência lógica. 

Reformou o ensino do Estado, mandando buscar em São Paulo 
os mais renomados técnicos para Imprimir novos rumos ao ensino 
público no Estado. 

Abriu estradas e fundou escolas, reformou a Capital, inaugu~ 
rando o Palácio do Legislativo, que hoje é uma das obras arqulte
tõnlcas de Vitória, ao lado do Palácio Anchleta, que ele também 
reformou e construiu, jóia de nossa arqultcturn majestosa e impo
nente. 

Mas, não se contentou com a obro. material que all deixaria 
para os pósteros para testemunho de sua visão e de seu desas
sombro. 

Relato, cheio de emoção, um episódio que retrata sua vida. 
m()rnl. 

lJoje, cxatamcnte hoje - c eis o motivo parque toma a ntençli.o 
do Sennd() - é o din cm que, em 1012, Jr.rônlmo Monteiro deu 
prova de seus sentimentos de honradez c dlgnldnde como não cn~ 
contrnrnos segundo na história de nosso Pnls. 

~-v, ":t ~.1"""'''?.'""'· _J,t:":'_, ,• 
,1: - ·'1........-~'.. 

Ao .sentir·.·l~ no fim eh· S{'U manda!O. L' depois (Ji' tt•r ~Ido ob:;c
qulado com lnúnwros JHeSL'I1tt'S de Sl'\IS c:mtt>rrfuwos. sat1sfr1tos l' 
cli~-:nlflcndos com seu opl·roso l' ~ranclt• Go\'PJ'no, Jrl'únlmo Mon
t!'!ru nomeou uma Comis-;üu Estadual formada de persnnallda.dns 
ilu~trL•s da socledadr. dt' VItOria . ..,oh a pre.Jidêncla ele J. Calmon 
Adnct. pnm fnzer u levantamento ele todos os prl•scntcs rl'ccbidos 
pelo Govcmador durante :leU mandato. 

E que a Comlssüo nvnliu:>st' o valor do:; pl'e:-~cnl(''i rl'ccbido:-~ a 
fim de que o E<:tndo saube;;sL' dos obséquios que hav•a n·r:ebido o 
Oovernnclor de .seus g:overnndos, na hora que in.t \.JL'ixn.r o Sl'U 

ÜOVCI'I1:1. 

E pnra que queria o Presidente de Estado o vnlor dos prl'.'IC'I1\e.s 

recebidos de seus correllglonilrtos e de st'lls aml~os? 

Qual seria sun intenção ao fazer este levantamento, por Coml~;
t~ãa idónea. que nüo hil noticia de outra feito por adminlstralior 
algum nos outros Estados da Fedl'l'ação? 

O que pl'Ctcndla o Governador na hora rm que estava deixando 
o Governo? Seria um nto de orgulho para dizer o quanto recebera 
de presentes e obsêqulos de seus corrcllglonó.rlo:; sacudidos pelo 
seu grande Govemo? 

E todo o Estado soube para que Jcrõnimo Monteiro queria 
n.qucle levantamento. 

Em face do relatório da Comissão. apresentando a relação dos 
presentes e obséquios recebidos, e da Importância total estimada 
pelas seus Ilustres membros, recolheu ele. aos corres do Abrigo da 
Criança Desamparada, importâ.ncia igual, como dâdiva sua, num 
exemplo de desamor nos bens e numa prova de e"ipirlt:J público c 
de respeito ao cargo como não encontramos outro, cm qualquer 
dos outros Estados da Federação! 

Foi assim Jcrônlmo Monteiro. Foi assim esse gigante da hlstô· 
ria de nossa Estado. 

Da terra que gera o m:irmore branco, produto tmnculado das 
entranhas de seu chão, nasceu também, outra formação de pedra, 
outro coração de mó.rmore lncorruptivcl e puro, que rol Jerónimo 
Monte1ro. 

Desse chão que gesta o calci:Lrio que produz o cimento, nasceu 
essa. fibra. de concreto que não se vergou c não se amoldou ils 
duras contingências de um Estado pobre, que rol a produto de um 
clã de homens Uustres e dignos que um século de História produz 
c depois descansa. para produzir outros homens, no século se
guinte, esgotado dcssn- fabuloso. geração! 

Ê Jerônlmo Monteiro, pais, Sr. Presidente, o coração de rnármo· 
re. Incorruptível c puro, e a alma de cimento c ferro, a ressoar 
ainda, quase um século depois, como exemplo às gerações captxnbns 
que terão de haurir nn sua vida e no seu destino, o exemplo para. 
o. edificação de sua vida c de suas lutas! 

Mais de um século depois, o Senador do Espirita Santo, cheio 
de emoçli.o c de l'econheclmento. vem rememorar para o Senado, 
como se vivo fosse, uma tlgurn que, se tivesse sido Oavemadar 
de um Estado grnnde, teria sido um dos vultos eminentes da 
República. 

Mas, se não foi, conseguiu ser um dos picos dominantes da 
grande cordilheira de rtlhas Ilustres que têm servido c engran. 
decido o E.spirlto santo. 

Era o que tinha a dizer. !Multo bem! Palmas.1 

ATO DECLARATóRIO DA COMISSAO DJKETOKA 
N,11 1, DE 1979 

A Comissõ.o Dlretora do Senado Federal, no uso de ~ud compe
tência regimental c em cumprimento ao que preceitua o urt, 68, 1l 
do Códls;o Penal Brnsllelro. combinado com a disposto no nrt. 442 
§ 4.0 do Regulamento Admlnlstrutivo desta Casa do Congresso, 
resolve baixar a prr.sente Ato Declarntórlo de Perda du Função 
Pübllcn, do funclnnárlo Jo.sé Carlos Vldal, condenado pela Justiça 
Millt!u·. cm Scntl•m;n trnn:;tt.ada cm julRndo, à pcnn de tri:s ano:; 
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de reclusão, :.;cmdo dois anos como ln tratar do art. 25 c um ano por 
infraç{to do nrt. 36 do Dccretu~lcl n.O 314, de 1067, ncrcscldn da 
pena ace.::súrla de suspensão dos direitos politlcos por cinco unos. 

Senado Federal, O de mnio de 1979. - Luiz Viana - Dinarte 
l\lnriz - Alexandre Costa - Go1stiio Müller - Louriva.l Baptista, 

ATO N." J.l, Dt; 1!179, DA COMISSAO DJRETORA 

1\ Comissão Dlretora do Senado Federal, no uso de suas ntrl~ 
butções reg-imentais c à. vista de decisão adotadn em sua 21." Reu
nião Ordln:'lria. rcallznda cm 28 de junho de 1979, resolve: 

Art. 1.0 Ê rctlticndo o enquadramento da Categoria Funcional 
- Agcntt' Admln!strnt.lvo, do Grupo - Atlvldades Aux1Uares, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, mediante rcdlstribuu;ão 
de claros de lotação c sem aumenta do total gerai. com eteltas 
financeiros a partir de 1~-6~79, para o fim de Incluir na relação 
nominal da Classe "B", Referência 28, o nome do servidor Higino 
José do Espírito Santo. 

Art. 2.0 A Subsecretaria de Pessoal adotarli as providências 
cabíveis à concretização do disposto neste Ato. 

Art.. 3.0 Este Ato entra em vlg::>r na data de sua publlcação. 

ArL. 4,0 Revogam-se as disposições em cantrlirlo, 

Sala da Coml.ssão Dlrctora, 29 de junho de 1979. - Luiz Viana 
Nilo Coelho - Dlnarte 1\lariz - Alexandre Costa - Lourival 

Baptista - Gastão 1\lüller, 

ATO N.• 35, DE 1979, DA C0!\11SSAO DJRETORA 

A Comissão Dlretora do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais e à vista do que consta do Processo núme
ro 002261 79 O, resolve: 

Art. 1.0 li: retlflcado o enquadramento nominal da Categoria 
Funcional - Assistente Legislativo, do Grupo - Apolo Legislativo, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, para o fim de Incluir na 
relação nominal da Classe "A", Re!erêncla 26. mediante redlstri· 
bulção de claros e sem aumento do seu total geral, com e!c!tos 
!lnancelros a partir de 19-6-79, o nome do servidor Jorge Antonio 
Orro. 

Art. 2.0 A Subsecretaria de Pessoal adotará as providências 
cabiveis à concretização do disposto neste Ato, 

Art. 3.0 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4.0 Revogam-se a.s disposições em contrlirlo. 

Sala da Comissão Dlretora, 29 de junho de 1979. - Lulz VIana 
Nilo Coelho - Dlnarte Mariz - Alexand,.. Costa - Lourival 

Baptista - Gastão Müller. 

ATO N.0 36, DE 1979, DA COMISSAO DIRETORA 

A Conilssão Oiretora do Senndo Federal, no uso de suas o.trl
bulções regimentais e à. vista de decisão adotada em sua 21.• Reu
nião Ordlmlrla, reallzada em 28 de junho de 1979, resolve: 

Art. 1.0 :r;: reti!Jendo o enquadramento dn Categoria Funcional 
- Técnico Legislativo, do Grupo - Atlvldades de Apolo Legislativo, 
do Quadro Permanente do Senndo Federal, mediante redistr!· 
buição de clnros de lotação e sem numento do total geral, com 
eleitos !lnancelros a partir de 19·6·79, para o !lm de Incluir na 
relação nominal da Classe "A", Referência 41, os nomes dos servl
dores Hamilton Bandeira Rodrigues, Luiz Antonio Soares Laranja, 
Nllson Simões da Luz, Domingos Batista Rels e Paulo Pinheiro 
Plnho. 

Art, 2.o :r;: retltlcndo o enquadramento da Categoria Funcional 
- Assistente Legislativo, do Orupo - Atlvldodes de Apoio Legls
lattvo, do Quadro Permanente do Senado Federal, mediante rcdts
tribulçõ.o de claros de lotação c sem aumento do total gera.l, com 
eleitos !lnoncelros n partir de 19·6·79, paro o !lm de Incluir na 
relação nominal dn Classe "A", Rcterêncla 26, os nomes doa servi
dores Dorncy Cnrvnlho Reis c Celcstlno dos Santos V!ctm. 

Art. 3.U t!: rctlrtcndo o enqundrnmcnto dn Cntcgorln Funcional 
-· Tét~nlco cm L~g!s!nçào c Orçamento, do Grupo - Outrns Ati-

vldade::; de N!vcl Superior, do Quadro Permanente do Senado Fe· 
dcrnl, mcdlnntc redlstribuiçf1o de claros de lotação c sem aumento 
do total geral, com efeitos tlnancelros a partir de 19·6-79, parn o 
tim de Incluir o nome do servidor Jayme CorrCn de Sá, na Cl:ts!le 
"B", Rei. 53. 

Art. 4.0 A Subsecretaria de Pes!\oal ndotarli as providências 
cabíveis tL concretização do dlsposto neste Ato. 

Art. 5.0 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrlirio. 

Sala da Comissão O ire tora, 20 de junho de 1079. - LuJz Viana 
- Niln· Coelho - Dinarte Mariz - Alexandre Costa - Louriv:ll 
Baptista- Gastão 1\-Juller, 

,\TO N.• 37, DE 1979, DA COMISSAO DIRETORA 

A Comissão Dlretora do Senado Federal, no u.so de suas atrL
buições regimentais c tendo cm vista a decisão adotada em sua 
21.11 Reunião Ordinliria, realizada em 28 de junho de 1979, resolve: 

Art. 1.0 e ret!t!cado o enquadramento da Categoria Funcional 
- Assistente Legislativo, do Grupo - Atlvldades de Apoia Legls· 
latlvo, do Quadro Permanente do Senado Federal, mediante redl!l
tribulção de claros de lotação e sem aumento da totà.I gerai, com, 
efeitos rtnancelros a partir de 19-6-79, para o !1m de Incluir na 
relação nominal da Classe "B", Re!erênc!a 34, o nome do servidor 
Mario Barroso. 

Art. 2.0 A Subsecretaria de Pessoal adotará. as provldênclaa 
cabíveis à. concretização da disposto neste Ato. 

Art. 3.0 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4,0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala da Comissão Dlretora, 29 de junho de 1979,- LUÚI VIana 
- Nilo· Coelho - Dlnarte Mariz - Alexand,.. Costa - IAurlval 
Baptista - Gastão ~lüller. 

ATO N.0 38, DE 1979, DA COMISSAO DIRETORA 

A Comissão Olretora do Senado Federal, no uso de suas atri
buições reg1mentals e a vista da decisão adotada cm sua 21.• Reu
nl:io Ordlnãrla, realizada em 28 de junho de 1979, resolve: 

Art. 1.• li: retl!lcado o enquadramento da Categoria Funclonnl 
- Técnico em Legislação e Orçamento, do Grupo - Outrllll AtlvL
dades de Nivel Superior, do Quodro Permanente do Senado Federal, 
mediante redlstrlbulçii.o de cloros de lotação e sem aumento do 
teta! geral, com efeitos flnancelros a partir de 19-6·79, para o tlm 
de Incluir o nome do servidor Cl!ludlo Carlos Rodrigues Costa, na 
Classe "B", Referência 53. 

Art. 2.0 A Subsecretaria de Pessoal adotará as providências 
cabivels à concretização do disposto neste Ato. 

Art. 3.0 Este Ato entra em vigor na data de sua pubUcaçi!o. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário, 

Saio da Comissão Dlretora, 29 de junho de 1979. - LUÚI Viana 
Nilo Coelho - Dlnarte Marls - Alexand,.. COita - IAurlval 

Baptista - Gastão Müller, 

ATO N." 39, DE 1979, DA COMISSAO DIRETORA 

A Comissão Dlretora do Senado Federal, no uso de •uas atri
buições regimental•, à vl.sta do art. 41, ln fino, da Resolução n.O 25, 
de 19 de Junho de 1979, resolve: 

Art. 1.0 Ficam aprovadas as tobelas e reloções nominais ane
xn.s, representativos dos diversos Grupos de Atlvldades, Categorl.., 
Funcionais e Classes, do Quadro Permanente do Senado Federnl, 
bem como ns escalas de valores de rererênclo.s, com as alterações 
Introduzidas em conseqüência da aplicação dn.s prlmelras pro
gressões tunctonals e aumento por mérito, 

Art. 2." Este Ato entra em vlgor n partir de 19 de junho 
de 1979. 

Sala da Comlssl\o Dlretora, 29 de junho de 1979. - Luis Viana 
Nilo Coelho - Dlnn.ne Muriz - Alexandre Costa - Lourlval 

Uaptlsta - Gnsl.flu Müllar. 
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QUADRO DOS SERVIDORES F.STATUTÃRIOS 

Com Dlstrlbulçio das Coteeorlas Funcionais e Referências de Ven
cimentos dOfttro dos dlmsos Grupos de Atlvldodes e respectivos 
Rtlocões Nomlftlls 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - T~CNICO LECISLATIVO - SF-AL-Oll 

CLASSE ESPECIAL 

N9 do func. 162 - ref, 57 

• • • 106 - ref. 56 

• • • 141 - rof. 55 

• • • - x-ef. 54 

N9 elo func. 09 - rof. 53 

• • • - ref. 52 

• • - ref. 51 

• • • - ref. 50 

• • • • 04 - ref. 49 

CLASSE 'B' 

N9 elo func, 11 - ref. 48 

• • • - x-ef. 47 

• • • - x-ef. 46 

• • • - nf. 45 

• • • - nf. 44 

CLASSE "A" 

N9 elo func. - ref. 43 

• • • - nf. 42 

• • • - x-ef • 41 
• • - x-ef. 40 

• • • - ref. 39 

• C1oaao •c• - referência -. 49 - 04 va~oa 

GRUPD-ATIVIOADES OE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - T~CNICO LEGIS~\TI~O - SF-AL-011 

CLASSE "ESPECIAL" - Reforênc1a 57 

EFETIVOS 

162 

001 - ANTONIO CARLOS BANDEIRA 

002 - PHILADELPHO SEAL 

003 - HURILLO MARROQUU! OE SOUZA 

004 - ELZA FREITAS POR'l'AL E SILVA 

005 - LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE 

00 6 - JOS~ BUENO CARNEIRO NOVAES 

007 - ARY LEONARDO VIANNA 

008 - IVONE ~CO DE MIRANDA 

009 - RUTH DE SOUZA CASTRO 

010 - LUIZ FERNANDO DE S1i !1ENDES VIANNA 

011 - RUBENS DO PRADO LEITE 

012 - RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA 

013 - NEREU SILVA ROLIM 

014 - PAULO DE TARSO BONAVIDES GOUVEIA 

015. - PAULO MACHADO ALVIM 

016 - EVANDRO FO:ISECA PARANACUl\ 

017 - FERNANDO OLIVEIRA LARA REZENDE 

018 - CAIO C~SAR OE MENEZES PINHEIRO 

019 - JULIETA LOVATINI 

020 - ~DA MARIA CARDOSO NAUD 

021 - PAULO GOYA.~O DE FARIA 

022 - ELZA LOUREIRO GAt.LOTTI 

023 - ELZA JOS! MtlNIZ DE MELO 

024 - ~A JOSf DA SILVA 

025 - NEUZA RITA PE~CIO MONTEIRO 

026 - ODENEGUS GONÇALVES LEI~E 

027 - AdLIA DE FIGUEIREDO MELO VI.NIIIA· 

028 - EURICO JACY AULER 

029 - ELZA BERMAK 

030 - HERALDO DE ABREU COUTINHO 

031 - FRANCISCO ESTIVALLET FI!IAMOR 

032 - REN! NUNES 

033 - MARIA RIZA BAPTISTA OUTRA 

DE BARROS 

034 - ELSITA LORLAY COELHO CA)!POS' DA PAZ 

035 - MARCOS VIEIRA 
036 - RENATO DE ALMEIDA CHERMOliT 

037 - JOlo BATISTA CASTEJON BRANCO 

038 - CLlUOIO IOEBURQUE CARNEIRO LEAL NETO 

039 - JORGE DE OLIVEIRA NUNES 

040 - LYGIA DE ABREU ALAGEMOVITS 

OU - LUIZ CARLOS LE!IlS DE ABREU 

042 • llliiEU ARRUDA 

043 • CELIA TEREZA ASSUMPÇlo 

044 - ARLETTE BR!TAS 

045 - SARA RAMOS DE FIGUEIREDO 

046 - IIUMBER'l'O HAYDT DE SOUZA MELO 

04 7 - JESS! DE AZEVEDO BARQUERO 

048 - ADOLFO ERIC DE TOLEDO 

049 - RO~RIO COSTA RODRIGUES 

050 • ANA VALDEREZ AYRES NEVES DE ALENCAR 

051 - LENINE BARROS PINTO 

052 - ANTONIO C!SAR FERRAZ 

053 • FRANCISCO SAMPAIO DE CARVALHO 

054 • FERNANDO GIUBERTI NOGUEIRA 

055 • NORMA IZABEL MARTINS OE TOLEDO 

056 - S0NIA MENDES VIANNA 

057 • CARMEN SALLES OE OLIVEIRA ARRUDA 

058 - TITO MOliDIN 

059 - ROSA MARIA BARROS DE CARVALHO 

060 • WALTER ORLANDO BARBOSA LEITE 

061 • LUIZ PAULO GARCIA PARENTE 

062 - GERALDO JOS~ COELHO GALMO 

063 • NEUZA JOANNA ORLANDO 

064 - AR'l'HUR LEVY SEQUEIRA SCIIUTTE 

065 • S~RGIO LUIZ ALAGEMOVITS 

066 • IIAIG BACDASSARIAll 

067 - JOS0 ARISTIDES DE ~!OnAES FILIIO 
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068 - FRA!lCISCO NOGUEIRA S~RAIVl\ 

069 - fll\RIA DO 1\f!PARO MEDEIROS PARENTE 
070 - PtROLl\ Cl\RDOSO RAULI~O 
071 - MARIA ELISA NOGUEIRA LODDO 
072 - MYRIAN CORTES GREIG 
073 - HANDEL JOS!: DE SOUZA 
074 - GILSON MENDONÇA HENRIQUES 
075 - EDYL.LYS BOKEL SNITCOVSKI 

076 - DURVAL SA.~PAIO FILHO 
077 - FRANCISCO DE ASSIS RIDEIRO 
078 - RAIIIUNOA PO!!PEU DE SADOYA l-IAGALHÃES 
079 - !IARIA HELENA BUENO BRANDÃO 
080 - LYS HE!<RIQUES FERNANDES 
081 - L!:DA FIALHO DINIZ !1ARTINS 
082 - H~LIO CARVALHO DA SILVA 
083 - l1ARIA TAVARES SOBRAL 
084 - NECY GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA 
085 - ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELOS 
086 - ZORMELINA RIBEIRO ALVES 
087 - VERA DE ALVARENGA l1AFRA 
088 - TALITA MONDIN LEIVAS 
089 - SILVIO PINTO DE CARVALH2 
090 - MARIO!l AUSTREG~SYLO DE ATHAYDE 
091 - CIRENE DE FREITAS FERREIRA 
092 - NATH~RCIA SILVA DE SÃ LEITÃO 
093 - MARIA LUIZA PEREIRA VARELLA 
094 - MARIA L0CIA VILLAR DE LEMOS 
095 ~ ROSA ANGtLICA BERGER VARGAS CARNIDE 
096 - ELZA JAGERFELD DE BARROS 
097 - CAR!1ELITA DE SOUZA 
098 - MARIA DE LOURDES BOTELHO ALVES 
099 - GILBERTO FE~~ANDES ALVES 
100 - JOSf VALDO CA.~ELO 
101 - ALEXA.~DRE DUMAS PARAGUASS0 
102 - ZULEIKA DE SOUZA CASTRO 
103 - ODISSfiA NERY DE MEDEIROS 
104 - ALEXANDRE PFAENDER 
lOS - LtA AUGUSTA DA SILVEIRA LOBO RODRIGUES DE CASTRO 
106 - TEREZA CREUSA DE G0ES !IONTEIRO NEGREIROS 
107 - GERARDO LIMA DE AGUIAR 
108 - GLORY SOARES DOS SA.~TOS 1-IART!NS FERREIRA 
109 - RONALOO FERREIRA DIAS 
llO - ARTilUR BOTELHO CASADO LUlA 
1ll - MARIA CLARA COELHO BAUMANN DAS NEVES 
112 - CLÃUDIO J0LIO FREITAS CARNEIRO 
113 - ARY FELICIANO DE AMOJO 
ll4 - GUILHERI!E GRACINDO SOARES PALfiEIRA 
115 - HELENA RUT!l LARANJAL FARIAS RIGOLON 
116 - FERIX ANTONIO ORRO 
ll7 - f!AXIMIANO VIANNA 
118 - BRANCA BORGES GOES 
119 - VICENTE OLIVEIRA LARA REZENOE 
120 - HELENA BROWN HADJINICOLJ\OU 
121 - MARIA TEREZA MAGALHÃES MOTTA 
122 - JOS!: NEY PASSOS CANTAS 
123 - ALBERTO PEREIRA DA CUNHA 
124 - CDINA BORGES DE OLIVEIRA 

125 - EDUARDO LEAo MARQUES 
126 - ARLETE BELOTA TAPAJ0S 
127 - ALEXANDRE MARQUES OE ALBUQUERQUE MELLO 
128 - HUGO RODRIGUES FIGUEIREDO 
129 - FERNANDO SILVA DE PALMA LIMA 
130 - LAURITA FANAIA DE BARROS 
131 - HCLIO COLHER DA SILVA 
132 - ARTEMIRA SAMPAIO LEITE 
133 - FRANCISCO GONÇALVES DE ARA0JO 
134 - SUZY CUNHA E CRUZ FOUCHER 
135 - VILSON TAUFIK CHEMALE 
136 - CID SEBASTIAo DA FRANCA BRUGGER 
137 - ~RTON JOSC ABRITTA 
138 - CELSO LUIZ RAMOS DE MEDEIROS 
139 - MARCELO ZAMBONI 
140 - GENOVEVA AYRES FERREIRA DIAS 
141 - EDUARDO RUI BARBOSA 
142 - WILLIAM LIMA MACHADO NEWTON 
143 - SYLVIA MINAZI MANTOVANI PEIXOTO 
144 - IZABEL MAGALHÃES EVANGELISTA 
145 - DIVA FALCONI OE CARVALHO 
146 - MARIA DE LOURDES PENNA BELISÃRIO 
147 - TERES;NHA DUARTE SAMPAIO 
148 - VICTOR REZENDE DE CASTRO CAIADO 
149 - CALMAR GERALDO LACERDA GUIMARÃES 
150 - CARLOS AUGUSTO SENISE 
151 - GERALDO GAMA OE AZEVEDO 
152 - ALVA LfRIO VERtSSIMO THE0PHILO 
153 - J\DAHY BORBOREMA DE CASTRO 
154 - MARIA LUIZA MULLER DE ALMEIDA 
155 - CARMEM L0CIA DE HOLANDA CAVALCANTI VILHENA 
156 - PEDRO OE CARVALHO MOLLER 
157 - LIA DA CUNHA FORTUNA 
158 - ONILDA RODRIGUES !E MELO SOUZA 
159 - ANA MARIA TAVARES SOBRAL 
160 - ERNESTINA OE SOUZA MENDES 
161 - ALCEB!AOES FERREIRA 
162 - JOSC JURANOIR DE VASCONCELOS 

GRUPO-ATIVIDAOES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - TtCNICO LEGISLATIVO - SF-A.L-011 
CLASSE 

11
ESPECIAL" - Referência 56 . 

EFETIVOS 
106 

001 -·EVANORO MESQUITA 
002 - IVAN D'APREMONT LIMA 
003 - A.LFEU CORDEIRO DOS SANTOS 
004 - JOSt CARLOS PORTO DE MENDONÇA CLARK 
005 - JACY DE BRITO FREIRE 
006 - RUBEM PATU TREZENA 
007 - HELENA MOURA LARJ\ REZENDE 
008 - SÃNDOR PERFEITO 
009 - IONE RAMOS DE FIGUEIREDO 
010 - CELSO SALEH 

Oll - LEA SAYÃO CARVALHO DE ARA0JO 
012 - OCTACIANO DA COSTA NOGUEIRA FILHO 
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013 ·- LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES 
014 - ARNALDO GOMES 
015 - MARIA LUIZA SOARES DE CASTRO 
016 - MIGUEL TEIXEIRA SOARES FILHO 
017 - NEY MADEIRA 
016 - JORGE PINTO DE ALVARENGA 
019 - MOYStS J0LIO PEREIRA 
020 - OSMANY JOS~ DOS REIS 
021 - LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA 
022 - PAULO IRINEU PORTES 
023 - JOSt CARLOS VIDAL 
024 --JOSt LUCENA DANTAS 
025 - MARIZA CARVALHO LEITE GUIMARÃES 
026 - AFONSO JOSt COELHO CtSAR 
027 - FRANCISCO JOS~ FERNANDES 
026 - EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 
029 - MAUR!CIO NERY LEITE GUIMARÃES 
030 - VANIA DE FIGUEIREDO VIVACQUA 
031 - FRANCISCO DE ASSIS NEVES 
032 - MARIO NELSON DUARTE 
033 - REGINA PELOSI SILVA 
034 - S~RGIO DE OTERO RIBEIRO 
035 - CARLOS DO CARl-lO MOREIRA 
036 - FRANCISCO MARINHO BANDEIRA DE MELO JONIOR 
037 - ROGtRIO FREITAS PORTAL E SILVA 
036 - RAIMUNDO MARIZ NETO 
039 - MARIA DELITH BALABAN 
040 - GERALDO CAETANO FILHO 
041 - OSCAR LUIZ DE AZEVEDO 
042 - AFFONSO DA SILVA SOARES 
043 - RENATO MEDEIROS 
044 - HtLIO BITTENCOURT GONZAGA 
045 - JOSt WASHINGTON CHAVES 
046 - ABOUKIR SARREA 
047 - MANOEL BEZERRA LARANJAL 
046 - RUBENS MARTINS FERREIRA 
049 - CLEIDE MARIA BARBOSA FERREIRA DA CRUZ 
050 - !J.ZARO DE FREITAS 
051 - MARCEL DE ALMEIDA 
052 - RAUL DE OLIVEIRA COELHO 
053·- JOSt COUTINHO DE ARAQJO 
054 - VICENTE DE PAULA pE SOUZA LOPES 
055 - FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA NETO 
056 - LOURIVAL FRANCISCO LOPES 
057 - PAULO JORGE CALDAS PEREIRA 
056 - FRANCISCO JOSt NOLETO NETO 
059 - FERNANDO FONSECA 
060 - N!SIO EDMUNDO TOS~'ES RIBEIRO 
061 - MARCUS VINICIUS GOULART GONZAGA 
062 - LEONARDO GOMES DE CARVALHO LEITE NETO 
063 - LUIZ GONZAG/, PEREIRA DO NASCIMENTO 
064 - DANIEL REIS DE SOUZA 
065 - CELSO DE CASTRO FILHO 
066 - FERNANDO ESTEVAM CANTAS 
067 - MARILDA CAMARGO ROSAS 
066 - JOÃO MENANDRO DA SILVA FILHO 
069 - AURELIANO PINTO DE MENEZES 

070 - JOSt CARLOS ALVES DOS SANTOS 
071 - WALTER MANOEL GERMANO DE OLIVEIRA 
072 - FREDERICO DA GAMA CABRAL FILHO 
073 - BEATRIZ BRANDÃO GUERRA 
074 - FRANCISCO ANTONIO BAPTISTA CAMPOS 
075 - JOSt ARA0JO FILHO 
076 - HERMES FRANCO DOS SANTOS 
077 - ÂUREA MACHADO DE ARA0JO 
076 - WALDIVINO FRANCISCO SOUTO 
079 - NILSON AVELAR 
060 - ALO!SIO RODRIGUES LOBATO 
061 - UBALDO GONÇALVES 
082 - JOSt SOARES CAVALCANTE 
083 - ANTONIO GOMES DA ROCHA 
064 - FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO 
085 - WILSON PEREIRA DE CARVALHO 
086 - PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO 

087 • WALTER BRAGA 
088 - MANOEL CORRtA FUZO 
089 - GERALDINO ALVES PORTO 
090 - DE0cLITO BARRETO VINHAS 
091 - LEVY DE ASSIS CANTAS 
092 - SANTYNO MENDES DOS SANTOS 
093 - MILTON PEREIRA SANTANA 
094 - AMtRICO DIAS LADEIRA JONIOR 
095 - IRAÇU FRANCISCO LUIZ DA ROCHA 
096 - BENEDITO DE ARRUDA MAGALHÃES 
097 - !J.ZARO FERREGMETTI 
098 - GILBERTO BOTELHO 
099 - PAULO RUBENS PINHEIRO GUIMARÃES 
100 - ODtLIO ALVES 
101 - ALEIXO RAMIREZ GONZALEZ 
102 - WENCESLAO MOREIRA DA SILVA 
103 - ADILSON VIANNA 
104 - NEWTON FERRAZ DE SOUZA 
105 - PAULO ROBERTO PENYDO AYRES 
106 - ELVESCIO CEOLIN 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - TtCNICO LEGISLATIVO - SF-AL-01l 
CLASSE "ESPECIAL" - REFERtNCIA 55 

EFETIVOS 
141 

001 - NEWTON ARA0JO SILVA 
002 - GETQLIO IVAN CARREIRA 
003 - MARCIA TOLEDO DO AMARAL 
004 - ALFEU MAGALHÃES MENDONÇA 
005 - HELvtCIO DE LIMA CAMARGO 
006 - CtLIO RIBEIRO BARBOSA SILVA 
007 - CÂNDIDO IIIPPERTT 
008 - GUIDO FARIA DE CARVALHO 
009 - ARMANDO "PEREIRA ALVIM 
010 - KLEBER SOUZA 
011 - ANTONIO CIPRIANO LIRA 
012 - NELSON GOllvtA 
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013 - AMAURY GONÇALVES MARTINS 
014 - ALDO BRAGA CAVALCANTI 
015 - !.tOA FERREIRA DA ROCHA 
016 - JOS~ GERVÂSIO TORRES PARENTE 
017 - JOEL MONTEIRO BENTIM 
018 - AFRÂNIO CAVALCANTI MELO J0NIOR 
019 - ILDEFONSO REBOUÇAS LACERDA 
020 - MARY SALETE BELO 
021 - C~UDIO VITAL REBOUÇAS LACERDA 
022 - JAYME LUIZ COLARES 
023 - JOS~ AGNALDO LEOPOLDO NUNES 
024 - ELIR SIMEÃO 
025 - MARIA OSIAS DE MIRANDA MARCANTE 
026 - BAS!LIO DA COSTA 
027 - IRACEMA SOARES PEREIRA 
028 - ALDA ORTEGA 
029 - NELSON GOMES DOS SANTOS 

030 - CELSO FERREIRA DOS SANTOS 
031 - JOS~ XAVIER DA SILVA 
032 - JANETE DE MIRANDA PARCA 
033 - ALFEU DE OLIVEIRA 
034 - JACY BARBOSA 
035 - HtLCIO AZEVEDO 
036 - ALIETTE NEY RAYOL MARTINS 
037 - JULIANO LAURO DA ESC0SSIA NOGUEIRA 
038 - L!DICE VIANNA G0ES 
039 - HAROLDO PEREIRA FERNANDES 
040 - JOSt ADAUTO PERISSt 
041 - HUGO ANTONIO CREPALDI 
042 - NIRON SIQUEIRA DA SILVA 
043 - JOSt PROCOPIO DRUMOND 
044 - MESSIAS DE SOUZA COSTA 
045 - RAI~UNDO JOSt FRANCISCO 
046 - LEONEL AMARO DE MEDEIROS 
047 - HtLIOS DE PASSOS 
048 - JOSt CARLOS FONTES 
049 - FLORIVAL VIEIRA DE ALMEIDA 
050 - LYGIA LEITE DE ~u.RGO 
051 - HIRON DE MOURA SALDANHA 
052 - FRANCISCO DE MEDEIROS CHAVES 
053 - JENNY LEITE DE OLIVEIRA 
054 - HELENA CARNEIRO LEITE 
055 - IVO TEIXEIRA GICO 
056 - AGOSTINHO BAPTISTA LAGE 
057- GUILHERfiE OSCAR TOZZINI DELLA GUARDIA 
058 - FERNANDO ANTONIO CONDE 
059 - JOSt ROBERTO FRANKLIN 
060 - SILVIA DE PASSOS 
061 - JOSt PEDRO DE ALCÂNTARA 
062 - GONÇALO DE MELO ARA0JO FARIAS 
063 - JOKO BATISTA DE OLIVEIRA 
064 - JAYME VIEIRA 
065 - SEBASTIKO MATOS LAVIOLA 
066 - JOM PINHEIRO BORGES 
067 - WALDINAR ARAOJO OLIVEIRA 
068 - GERSON DE SOUZA I.IHA 
069 - OGODERTO PAIVA DO NAECIMENTO 

070 - ROUERTO SARAIVA BARBOSA 
071 - NILSON CARVALHO DE ARAUJO 
072 - MAURO LOPES DE SA 
073 - RUY EMANOEL DE AZEVEDO POMPEU 
D74 - LUIZ ANTONIO DA SILVA 
075 - AMtRICO EUGENIO 
076 - JOAQUIM FERNANDES OE OLIVEIRA 
077 - MIGUEL GUERCIO FILHO 
078 - ADAIL DE SOUZA 
079 - MARIA ANGtLICA AFONSO BORGES TONANI 
080 - GOITACAZ BRAS0NIO PEDROSO DE ALBUQUERQUE 

081 - JOSt DE MATTOS CABRAL 
082 - WALTER DIAS DA COSTA 
083 - VALDO BARBOSA FACO 
084 - MANOEL MENDES ROCHA 
085 - JORGE NUNES PEREIRA 
086 - MARIA DE LOURDES SAMPAIO 
087 - CRESCILIA APARECIDA VALLOCCI 
088 - MARIA CARMEN CASTRO SOUZA 
089 - RENATO QUINTINO DE OLIVEIRA 

090 - FLAVIANO SOARES DE ANDRADE 
091 - PAULO ROBERTO SALEMA GARÇÃO RIBEIRO 
092 - JOSt PAULINO DE MIRANDA PACHECO 
093 - EM!LIO OOS SANTOS VIEIRA 
094 - LOCIO PARCA 
095 - HELOISA GUIOMARD OOS SANTOS 
096 - WALTER TARDIN 
097 - NEY DA MOTTA BASTOS 
098 - MARIA LUCILA PEDROSA 
099 - ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA 
100 - CYRO VIEIRA XAVIER 
101 - DEUSDEDIT MIRANDA 
102 - MARIO ALVES DA SILVA 
103 - JOSt ROBERTO DO AMARAL FURLAN 
104 - HEBER OE MACEDO GODINBO 
lOS - VALENTIM FERREIRA DA COSTA 
106 - GIVON SIQUEIRA MACHADO 
107 - JOSt PAULO RIBEIRO GUALANO 
108 - BENEDITO JOKO AGUIAR FILHO 
109 - ALFREDO EUST~QUIO PINTO 
llO - ELBE CORDEIRO 
lll - ARfiANDO CORRt/1 DE AZEVEDO 
112 - GILDA MARIA COELHO DE CARVALHO G0ES 
113 - MATEUS TE0FILO TOURINHO 
114 - JOSt PEDRO DE ARAOJO 
115 - JOSt CORRt/1 CABRAL 

116 - ARY C!CERO DE MORAES RIBEIRO 
117 - ORIONE DUARTE MAIA 
118 - ANIVAL TEODORO MACHADO 
119 - SILVIO FERNANDO VIEIRA CORREA 
120 - MARIO StRGIO DA SILVA MARTINS 
121 - VANDEMBERGUE DOS SANTOS S. MACHADO 
122 - MARIA AMELIA MATOS ARANHA 
123 - JOSt DE ALENCAR CANTAS J0NIOR 
124 - FILINTO FIGUEIREDO PACHECO 
125 - LUCI MARIA COPPI 

126 - DJALMA JOSt PEREIRA DA COSTA 
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127 - VERA REGINA TORRES FALLEIROS 
128 - CORD~LIA NOLETO MARTINS 
129 - MARIA DE FÂTIMA CARVALHO RODRIGUES 
130 - JOS~ RIBAMAR TEIXEIRA LUZ 
131 - MARIA VALERIANO DE MORAES 
132 - JOS~ RIBAMAR DUARTE HOU~ 
133 - TARC!SIO O'l'ÂVIO BONAVIDES MARIZ HAIA 
134 - JOEL ELY RIBEIRO 
135 - WILSON NERY RODRIGUES 
136 - OISENIS DE ALMEIDA CARVALHO 
137 - FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO 
138 -·ANTONIO LUIZ GALDINO DA SILVA 

139 - MARIA LUIZA MARTINS LIMA 
140 - MARIA ELISA DE GUSMÃO NEVES STRACQUADANIO 
141 - JOSut TONANNI NETO 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISl.ATIVv 
CATEGORIA FÜNCIONAL - TJ!CNICO LEGISLATIVO - SF-AL-Oll 
CLASSE •c~ - Referência 53 

EFETIVOS 
09 

OOl - VALDIR PEREIRA BORGES 
002 - MARCUS CASTELO BRANCO COUTINHO 
003 ~ JOS~ CL~NIO ReGO DE AZEVEDO 
004 - JUDITE SILVA 
005 - S0NIA LIMA BELCHIOR 
G06 - NEIDE BOTELHO 
007 - PAULO ROBERTO MORAES DE AGUIAR 
008 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA 
009 - ELEONORA PASSARINHO MORI 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - TJ!CNICO LEGISLATIVO - SF-AL-011 
CLASSE •a• - Referencia 48 

EFETIVOS 
ll 

OOl - aENI aELTRXO MOYS~S 
002 - PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO 
003 - REGINA ALVES RIO BRANCO 
004 - FRANCISCO ALVES RAMOS 
005 - ~RCIA aOKEL SNITCOVSKI 

006 - BEATRIZ ELIZABETH CAPORAL GONTIJO DE REZENDE 
007 - HAMILTON BANDEIRA RODRIGUES 
008 - LUIZ ANTONIO SOARES LARANJA 
009 - NILSON SIM0ES DA LUZ 
OlO - DOMINGOS BATISTA REIS 
Oll - PAULO PINHEIRO PINHO 

GRUPO - ATIVIDADE DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE LEGISLATIVO-

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 68 - ref. 43 
• • ll8 - ref. 42 

CLASSE •c• 

N9 de func. 190 - ref. 41 
• • • - ref • 40 
• • • -.ref. 39 
• • • - ref. 38 
• • • - ref • 37., 
• • • - ref. 36 
• • • • 03 - ref. 35 

CLASSE •a• 

N9 de func. 36 - ref, 34 
• • • - ref • 33 
• • • - ref. 32 
• • • • 02 - ref. 3l 

CLASSE "A" 

N9 de func. - rof. 30 
• • • - ref • 29 
• • • - ref, 28 

• • - ref • 27 
• • • • Ol - ref • 26 

* Classe ~c~ - referência - 35 - 03 vaqos 
* Claaae •s• - referência - 31 - 02 vagos 
• Classe "A" - referencia - 26 - Ol vago 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

SF-AL-012 

CATEGORIA FqNCIONAL - ASSISTE!~E LF.r.ISLATIVO - SF-AL-012 
CLASSE "ESPECIAL" - Referência 43 

EFETIVOS 
68 

Ol - CLOVIS CORR2A PACHECO 
02 - SCYLLAS DE CARVALHO cOES 
03 - GESNER BATISTA OUTRA 
04 - JOS~ GILDENOR PIHE!lTEL 
OS - ANTONIO PINA 
06 - JOS!! MANOEL GOMES 
07 - ORLANDO AYRES 
08 - JOAQUIM LUIZ DA ROCHA 
09 - ALTAMIRO CRUZ 
lO - HERMES PESSANP.A GOMES 
11 - HANDEL RIBEIRO MARINS 
12 - FERNANDO ALFREDO CARNEIRO PEREIRA 
13 - HJ!LIO VARGAS AGUILLERAS 
14 - LEUZIN2A BONFIM STEIN 
15 - HUGO CARVALHO VIEIRA 

V/'J '~ 
'' 
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16 - SERAFII1 DOS SANTOS ALVES 
17 - AMPI!R!SIO SANTOS 
18 - C~UDIO DOS SANTOS 
19 - JORGE ANTUNES 
20 - FRANCISCO OL!f!PIO GOMES 
21 - BENEDITO AFONSO DE ARA0JO 
22 - ARMINDO HENRIQUES 
23 - NALDEMAR GOMES TINOCO 
24 - JOSI! GOUIII!A 
25 - ANTONIO GALDINO DA SILVA 
26 - OSVALDO JOSI! DA SILVA 
27 - LUIZ VALDEVINO DE LIMA 
28 - ADILSON VIEIRA DE CASTRO 
29 - OL!VIO JACINTO DOS SANTOS 
30 - FLORIANO LACERDA 
31 - RANULFO CHAVES FILHO 
32 - ALTAMIRO ALDERTO TAVARES 
33 - GEORGINO AVELINO DA COSTA 
34 - PEDRO MARTINS DE SOUZA 
35 - SEBASTIKO AMARO DA SILVA 
36 - ALTAIR VARGAS 
37 - JOS!! NILO FILHO 
38 - JOSI! BULH0ES DA COSTA 
39 - AMADEU PEREIRA DA CRUZ 
40 - ORLANDO IRANY Cf.CCONI BRANDALISE 
41 - BRENO BRAZ DE FARIA 
~~ - URACY DE OLIVEIRA 
43 - ANIBAL LOURDES DE OLIVEIRA 
44 - GUILHERME SALGUEIRO DE OLIVEIRA 
45 - ANTONIO JOSI! DE LIMA 
4 6 - JoKO ZEFERINO .ALVES 
4 7 - NE~rtON MAIA RODRIGUES 
4 8 - HILTON DO AMARAL 
49 - ANTONIO ALVES DE LIMA 
50 - BERTINO LASCOSCK SILVA 
51 - CARLITO PEREIRA DA COSTA 
52 - JOKO SOARES DA COSTA 
53 - ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE 
54 - SEVERINO JORGE TRINDADE SILVA 
55 - FRANCISCO DA CRUZ 
56 - RAIIIUNDO BARROS DA SILVA 
57 - AROLDO LACERDA GUIMI\RKES 
56 - SEBASTIKO CALADO BASTOS 
59 - AGICER MAIA 
60 - OCTAC!LIO NORBERTO MENDES 
61 - RAI!IUNDO CARREIRO SILVA 
62 - SI!RGIO LUIZ SEIXAS 
63 - TARC!SO DUARTE MAIA 
64 - GET0LIO ALVES FERREIRA 
65.- JOSI! FRANCISCO MATOS DA COSTA 
66 - EDSON LODI CAMPOS SOARES 
67 - JOSI! GOMES 
66 - OLAVO DE SOUZA RIBEIRO 

GRUPO-ATIVIDAOES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - MSISTENTE LCGISLATIVO - SF-AL-01< 
CLASSE "ESPECIAL" - Referência 42 

EFETIV05 
116 

01 - MARISA IIONTEIRO MOURKO 
02 - VERA L~CIA MENEZES FARINHA 
03 - RUBEM DOS SANTOS OLIVEIRA 
004 - !TALO BRASILION SILVEIRA 
005 - MARIA LINHARES DE SOUZA KRANERT BORGES 
006 - JOSI! DE MANCILA MADEIRA 
007 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 

008 - YVONE CARNEIRO DUARTE 
009 - JOXcl HI!LIO CARVALHO ROCHA 
010 - ELIAS DE OLIVEIRA 
011 - FRANCISCO DE ARA0JO COSTA SOBRINHO 
012 - EUNICE DE ANDRADE VEIGA 
013 - MARTA DE PINHO LEITE 
014 - JURANDYR BARBOSA LEITE 
015 - GESSI GEISA GONZAGA DUARTE PINTO 
016 - MARIA LUIZA DE MOURA COSTA 
017 - JOÃO DA SILVA MAIA 
016 - CARLOS ADOLFO DE JESUS 
019 - MARIA IZABEL VIEIRA DE SOUZA 
020 - GALDINO RIBEIRO MAGALHÃES SOBRINHO 
021 - ANTONIO CARLOS ISAC 
022 - MARIA MADALENA COSTA OLIVEIRA 
023 - LUIZ ANTONIO ROCim 
024 - NELMA SUELY DE PASSOS CURADO 
025 - ELIZABETH ALVARENGA ALVES DA SILVA 
026 - MARIA GORETTE NOGUEIRA DE SOUZA 
027 - HELENA ISNARD SARRES DE ALMEIDA 
028 - WALTER FALLEIROS JONIOR 
029 - JOSELINA MARIA DE SOUZA MOURA 
030 - SALOMÃO FURTADO DE ASSUNÇÃO 
031 - OCT~CILIO OUTRA MAIA 
032 - PAULA LESSA DA CUNHA CANTO 
033 - ELIZABETH MOLLER RIBEIRO 
034 - JOMAR AUGUSTO CARNEIRO 
035 - STALIN GREGO VENET 
036 - JOSI! MARIA LIMA DE MACEDO 
037 - ANTONIO ALBERTO DE CARVALHO 
038 - JOSI! MAURICIO LIMA DE SOUZA 
039 ~ CI!LIDO DE SOUZA 
040 - LILIO CHAVES CABRAL 
041 - JOSI! VIEIRA DO VALE FILHO 
042 " LEILA SIQUEIRA 
043 - ELIZABETH GIL BARBOSA 
044 - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS 
045 - CARLOS GUILHERME FONSECA 
046 - FRANCISCO DAS ClmGAS MEDEIROS 
047 - CAMILO NOGUEIRA DA GAMA NETO 
046 - JOSIAS C!mVES AMORIM 
049 - LUIZ GOMES DOS SANTOS 
050 - MANOEL DAS GRAÇAS GOMES 
051 - LUIZ GONZAGA SILVA 
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052 - ESTELA MARIS DE SOUZA MOSCOSO 
053 - ACYR MAURO PAIVA DA SILVA 
051 - MARIA L0CIA CALDAS PEREIRA MEIRA 
055 - ESTHER GIMENES FERREIRA 
056 - DALVA DE SOUZA MOTA 
057 - MARIA CONSTJ!.NCIA DE OLIVElRA ROCHA 
058 - JOSe ALCINO SCARASSATTI 
059 - ~HINGTON RODRIGUES CHAVES 
060 - HANOEL MESSIAS DOS SANTOS 
061 • REGINA FLORA DA COSTA PEREIRA DE TOLEDO 
062 • JURACY ALVES COELIIl 
04i3 - Jose PEDRO DE CASTRO BARRETO 
04il - JOACI MONIZ 
04i5 - TEIIESINIIA LEMOS DE SOUZA 
0&6 • CARLOS COCOS JOIIIOR 
04i7 - F.llTIMA MARIA MEIRA PANGELLA 
0&8 - UEBE CORDEIRO 
04i9 - JAIR AliTUIIES DOS SANTOS 
070 • · BALDUINO JOS! TEIXEIRA 
071 • Jolo DA COSTA VELOSO 
072 - JAIRO BARBOSA MATOS 
073 - ANTONIO DE SOUZA FRANÇA 
071 - JOXo FERREIRA DO AMORIM 
075 - GILSON VIANNA 
076 - Jose CAETANO SOBRINHO 
077 • ARHAIIDO OSCAR HACIU!ART 
078 - HANOEL PINHEIRO DE MOURA 
079 - JOXo LOURENÇO DA SILVA 
080 - MOACYR DE QUEIROZ 
081 • LUIZ DIAS DA SILVA 
.082 - VITAL XAVIER DE LIMA 
083 - GUSTAVO DE SOUZA RIBEIRO 
081 • HeLIO AUGUSTO DA SILVEIRA 
085 • LOURINALDO ALVES PEDROSA 
086 • SEBASTIXO FERREIRA DA SILVA 
087 • .VALDIMIR SILVA MONTE 
088 • GERALDO MARQUES 
089 • JOXo DA COSTA BERNARDO FILHO 
O 90 - JOAQUIM FIRMINO DE MELO 
O 91 - JOAQUIM LOURENÇO FILHO 
092 - ALVARO ALVES DE ARAOJO 
093 - JOSe BISPO SALES 
094 • Jose FRANCISCO DE ASSIS 
095 - HANOEL MOREIRA DA SILVA 
096 - RAIMUNDO SOARES DE MORAES 
097 - HANDEL MESSIAS DO NASCIMENTO 
098 • SEVERINO MARCEL DE OLIVEIRA 
099 • HENRIQUE ALBERTO DE LIMA 
LOO - LEIL AZEVEDO GOMES 
L01 - UANOEL BERNARDINO DOS SANTOS 
L02 - HANDEL FERREIRA SOARES 
L03 - JoJ!.o AZEVEDO. DA SILVEIRA 
L 04 - NESTOR GCI!ES DOS SANTOS 
LOS - LUIZ AUGUSTO FELIZOLA 
L06 - AYRTON EVANGELISTA ROCHA 
L07 - FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA 
LOB - MJ\niO DE MELO FRAIICO 

109 - MARCELINO DOS SANTOS CAMELO 
110 - ATA!DE IIAC!!ADO 
111 - JANU.IlRIO COLHAÇO CAETJ\110 FILHO 
112 - OTTO MARES 
113 - SINVAL PEREIRA DOS SANTOS 
114 - JOS! LUIZ NOGUEIRA 
115 - MOYSES JOS! DA SILVA NETTO 
116 - JOS! WALDIR GOI-!ES 
117 - JOS! NOBREGA 
118 - VALHIR LEAL DA GAMA 

GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE LEGISLATIVO - SF·AL-012 
CLASSE 'C' - REFER!NCIA 41 

EFETIVOS 
190 

001 - JOKo CARLOS GOI-!ES 
002 - JOS! FLOR!NCIO CAVALCANTI 
003 - SALMON LUSTOSA F.LVAS 
004 - CLAUDIO BARBOSA LEITE 

005 - EDMUNDO FERREIRA DE ANDRADE 
006 - JOAQUIM ELIAS DE LIMA 
007 - FRANK JOHN PHILLIPS 
008 - GUMERCINDO RODRIGUES DA MOTA 
009 - JOlo BRASIL!CIO ROSA 
010 - Jasue RIBEIRO DA SILVA 
011 - ADONIAS TAVARES DE SOUZA 
012 - AMARO CORR!A DE OLIVEIRA 
013 - EVALDO GOMES CARNEIRO 
014 - HERVAL TAVARES 
015 - JOS! DA SILVA 
016 - JOS! GOMES FILHO 
017 - JAYME ROBERTO DE OLIVEIRA 
018 - ZACARIAS MARCOLIHO TAVARES 
019 - CLIDENOR PEREIRA DA COSTA 
020 - AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA 
021 - VITORIA R!GIA MARTINS MELO 
022 - L0CIA LAGO LEITE CINTRA 
023 - PAULO CASTRO RIBEIRO 
024 - ADALGISA XAVIER REIS 
025 - JOS! MESSIAS FEITOSA DOS SANTOS 
026 - AliA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO 
027 - GENIVALDO FERNANDES MENDONÇA 
028 - ALTOMAR PINTO DE ANDRADE 
029 - MARIA ELIZABETH BARRETO MENDONÇA 
030 - LINDAIIAR ALVES AGUILLERAS 
031 - S!RGIO SAMPAIO BARRIGA 
032 - CARLOS AUGUSTO CDNTREIRAS DE ALMEIDA 
033 - EYMARD DE ALMEIDA MOUSINHO 
034 - JOSINALDO DA SILVA LUSTOSA 
035 - ROBERT QUINTJ!.O DE OLIVEIRA 
036 • MARIA DO C~U MENEZES 
037 - EUo0XIO PEREIRA DE FREITAS 
038 - GESMAR DIVINO DA COSTA 
039 - CARLOS ALBERTO DE LIMA 
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040 - NALVINO NETO RIBEIRO 
041 - MARILENE PERPtTUA PINHEIRO POPPI 
042 - CLAYTON ZANLORENCI 
043 - MARCO ANTONIO JOSt CE SOUZA 
044 - TÂNIA MAR!LIA TOLEDO AMARAL 
045 - JACIRA CAVALCANTE LEITE 
04 6 - HllLIO MENDES DE ADREU 
047 - MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BIRBEIRE 
048 - LeA RIBEIRO DA SILVA 
04 9 - Jose HENRtQUE PERES CE CARVALHO . 
050 - CLEMENTE SEBASTIÃO DE ALMEIDA CAMPOS 
051 - RAIMUNDO ROGERIO CE SOUZA DUARTE 
052 - CLAUDIO MEDEIROS CE SOUZA 
053 - CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
054 - JOse CE RIBAMAR ABREU LIMA 
055 - FRECERIC PINHEIRO BARREIRA 
056 - MARIA APARECIDA MARTINS MENDONÇA 
057 - MARCOS NOGUEIRA MAGALHÃES 
058 - BERENICE TERESINHA CORREIA CARNEIRO 
059 - JANE MARIA BARBASTEFANO RANGEL 
060 - PEDRO LIMA 
061 - MARIA ÂNGELA GUIRELLI CE BRITO 
062 - MARIA IVANILCE CARDOSO VELOSO 
063 - MARIA ÂNGELA MAESTRI ROSSONI 
064 - IONETE AQUINO OLIVEIRA 
065 - MARLENE RIBEIRO CE CASTRO 
066 - MAURO CE ALENCAR CANTAS 
067 - MILTON BLANCO CE ABRUNHOSA TRINDADE FILHO 
068 - ANA MARIA ALVES CHAVES 
069 - CHRISTINA VÂNIA LINS PEREIRA CHRISTAKOU 
070 - MARIA GERALCA DA SILVA 
071 - EVANY PEREIRA REIS 
072 - AUGUSTO ceSAR CORRtA GAY 
073 - ISJ\LTINO BEZERRA 
074 - ELPlCIO VIANNA NETO 
075 - DELFINA DA COSTA ZANLORENCI 
076 - MARIA APARECIDA ROQUETE FURTADO 
077 - MARlLIA SANTOS AZEVEDO 
078 - ANNETE MARIA BAHIA DE MENEZES 
079 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE l!)UINO 
080 - OCTÂVIO BACKER 
081 - OLAVO CE SOUZA RIBEIRO FILHO 
082 - MARIA DO CARMO CLEIIENTINO CE OLIVEIRA LEMOS 
083 - MARIA LtoA COELHO 
084 - RICARDO LUIZ LEITE CE OLIVEIRA 
085 - JOSELITO CORREIA E SILVA 
086 - ANTONIO MANOEL MADEIRA 
087 - CARLOS DA FONSECA BRAGA 
088 - WELLINGTON MUNIZ DE MELO FILHO 
089 - GERCIRA DE SOUZA LEAL 
090 - seRGIO AUGUSTO GOUVtA ZARAMELLA 

091 - Ef,!ANA !WliA ARRAES DRAGA 
092 - ILK/1 MAiliA BARRIGA SALCII 
093 - JAYRO OLIVEIRA LEITE 
094 - SARA PEll!liRA DA SILVA 
095 - JANE COEI,llO 
096 - lWliJ,ENF. f'Tm.CIRA DOIIIIICUES 

097 - MARIA DO ROSÂRIO LEITE DE CASTRO 
09 8 - MÂRIO LUc;,s GONÇlú.VES DA SILVA 
099 - MARCO AURCLIO DE OLIVEIRA 
100 - EI'IERTON NUNIZ DE !IELO 
101 - ELIETE BARROSO DE CAHPOS 
102 - ELIZA ODETE ALVES FERREIRA 
103 - MARIA CORET DE LI!~ FREITAS 
104 - IRENE RIBEIRO DE ABREU 
105 - TAniA l·~ CAI·~GO FALDO 
106 - LEILA LEIVAS FERRO COSTA 
107 - CARLOS ALBERTO DA SILVA PINHEIRO 
108 - NILTO!I Ll.GES 11l\RTINS 
109 - CELSO ~11\NDERLEY AZEVEDO 
110 - MARIA DO SOCORRO GO!IÇALVES 
111 - MARCOS Tl.OEU GOI!ES CARI·IEIRO 
112 - Jose GOI1ES FEI'!OSA 
113 - VERA LOCII\ CUNHA DA SILVA 
114 - MARIA DO SOCORRO SALDANHA RAI~HC 
1l5 - LEONDINIZ DE BARROS 
116 - ~~IA DE JESUS AZEVEDO SALDANHA 
117 - JOf~ JOSt R!\HOS 
1l8 - JO~O TEIXEIRA 
119 - FIORAVAilTE SALER!·IO FILHO 
120 - CARI>!EN fiARIA ALEXl•llDRE SÂ 
121 - MARIA IRENE PERRONI 
122 - WALTER ROBERTO FREITAS I~TI!IS 
123 - STHEL NOGUEIRA DA GAl~ 
124 - FLAVIANO LOPES DA SILVA 
125 - ceLIA MARIA BRASILINO 
126 - SUZANA MENEZES DA SILVA 
127 - I~IA ELIZABETH OLIVEIRA MARQUES 
128 - CLÂUCIA SILVA E COHEN 
129 - JAYBERe QUINTÃO DE OLIVEIRA 
130 - NANCY GODO~ OE CARVALHO 
131 - VERA LCCIA GOMES 
132 - JOS~ LUIZ DEL DOSCO 
133 - LUIZ CARLOS IIENEZES IIUNIZ 
134 - DIOGENES PINTO DE SOUZA 
135 - RODNEY ORTEGA 
136 - WALDEI1AR ANOR~ PINA 
137 - JOS~ FERREIRA LUIJ\ 
138 - JOS~ I·~IANO LEAL IIOURA 
13 9 - PEDRO LACERDA RAI1ALHO 
140 - CARLOS ALBERTO LINS PEREIRA 
141 - JOÂO BATISTA DE LIMA FILHO 
142 - JOse AUGUSTO COELHO DA SILVEIRA 
143 - ROBERTO ~XNDONÇA 
144 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 
145 - HILTON MEIRELES 
146 - ARTI!UR LUSTOSA NOGUEIRA FILHO 
147 - SONIA GORENBEIN 
148 - HEITOR LUIZ DIAS TRIIIDADE JONIOR 
149 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ANDRADE 
150 - GERSON DELFINO DE OLIVEIRA 
151 - RAUL DA SILVA LOPES 
152 - ii.UREA LEITE CAI·~GO 
153 - ~~RIA JOS~ DOS SANTOS 

Sábado ~(I 3265 
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154 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FORTES BRITO 
155 - HERBERT LifiA DE ALBUQUERQUE 
156 - HERMES FERREIRA DE IIOURA 
157 - MARIA JOS~ VENrulCIO DOS SANTOS 
158 -.JOS~ BEZERRA NETO 
159 - ANA MARIA DE CASTRO JERONYMO 
160 - MARIA TEREZA CAVALCANTE ALBUQUERQUE 
161 - RAIMUNDO ALVES DA PAZ 
162 - MARIA GORETTE ANDRADE LIIIA 
163 - LAURO ROMKO DO NASCIMENTO 
164 - ALAYDE FERREIRA DOS ANJOS 
165. ~ ANA IIENEZES DE ALBUQUERQUE 
166 - ANTONIO HUI·mERTO DIAS DA SILVA 
167 - CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS 
168 - ANA CUSTODIA ROCHA GAY 
169 - RAIMUNDO AUGUSTO LUSTOSA DE OLIVEIRA 
170 - UNDINA DE IIELO PERISSt 
171 - SONIA DE ANDRADE PEIXOTO 
172 - LUIZ ALIIEIDA PINTO 
17 3 - JAYIIE CARVALHO DE AGUIAR 
174 - ALVARO JOSt FEFUU'Z 
175 - JOSt ROBERTO ASSUNPçXO CRUZ 
176 - CLEUZA FARIA IIENDES 
177 - LEOPOLDO KONTE 
178 - LUCY GONÇALVES MARTINS DE OLIVEIRA 
179 - ANTONIO DE PADUA RANGEL 
180 - THOHAZ EDSON DA SILVA 
181 - GOIANDIRA AZEVEDO SARRES 
182 - SEBASTIKO FLORESVANDE IIADEIRA 
183 - CLARA IIARIA DE VASCONCELOS TORRES DANTAS 
184 - C~LIA MARIA LOPES HONTENEGRO CHAVES 
185 - CELSO DE SOUZA 
186 - DIONE MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS 
187 - ARIIANDO ANTONIO COLLI 
188 - WILMA WAimiER GUSSO 
189 - EVALDO GOIIES CARNEIRO FIIJIO 
190 - MARIO BARROSO 

GRUPO - ATIVIDADE DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE LEGISLATIVO - SF-AL-012 
CLASSE "B" - REFERtNCIA 34 

EFETIVOS 
36 

001 - CELINA TAVARES DA CUNHA 11EL0 
002 - JANILDA MONTEIRO 
003 - OL!VIA DE HAVILLAND FERREIRA ,BEZERRA 
004 - VERA LOCIA PINHEIRO LAMEIRKO 
DOS - ARICELSO LOPES 
006 - liELLINGTON CELSO ARANHA 
007 - CARLOS EDUARDO CAMPOS KBREGO 
008 - ADALBERTO DEZERRA DELGADO 
009 - ROS~NGELA COSTA LOPES 
010 - MURILLO EDUARDO F, DA SILVA PORTO 
Oll - LUIZ C~UDIO DE BRITO 
012 - NORMA ALDUQUERQÚE COELHO 

013 - ALCIONE MARIA MONTANDON 
014 - HtLIO BARROS LIRA 
015 - EDSON LUIZ CAMPOS ADREGO 
016 - DORALICE BARBOSA DA SILVA 
017 - SANDRA SILVA TASQUINO DOS SANTOS 
018 - VILMA JULINEZA DA SILVA O. SEABRA 
019 - IVAN LUIZ DA ROCHA 

020 - CELSO DANTAS 
021 - ZtLIA DE SOUZA FRDrA 
022 - ARYCENA GRANADO DA SILVA 
023 - VILMA MARIA DA COSTA 
024 - PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA 

025 - BETSON RODRIGUES DE SOUZA 
026 - t.oRI FANTON 
027 - CARMELITA LIMA DE SOUZA 
028 - ANA MARIA DOMINGUES DOS SNI'l'OS 
029 - SYOIA CÂSSIA STEIN 
030 - ELIETE DE SOUZA FERREIRA 
031 - fiARIA BEATRIZ DE ANDRADE 
032 - ADISON ALVES 
033 - ANTONIO PEREIRA COELHO 
034 - DOHACY CARVALHO. REIS 
035 - CELESTINO DOS SANTOS VIEIRA 
036 - JORGE ANTONIO ORRO 

CRUPO-ATIVInAnr.S OE APOIO LEr.ISI~TIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - TAI)U!r.RAFO LEGISLATIVO - SF-AL-013 

CLhSSE !:!ii"F.CIAL 

N9 de func. 3l - ref. 57 
• • 23 - ref • 56 

• • "· 09 - ref. 55 
• • - ref. 54 

CLASSE •c• 

N9 de func. - ref • 53 
• • - rcf. 52 
• • - ref. 51 
• - ref. 50 

• - rcf. 49 

CLA!iSE •n• 

N9 de func. - rof. 48 
• • - ref. 47 
• • - rcf. 46 

- rcf. 45 
• - rof. 44 

CLhS~E ''A" 

N9 do func. - rof. 43 

- rof. 42 

- rof. 41 
- rof. 40 

- rof. 39 
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GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 16 - GEMA 'l'ERESINHA RODRIC;UES 
CATEGORIA FUNCIONAL - TAQU!GRAFO LE~ISLATIVO - SF-AL-013 17 - NYSETTE FRMICO 
CLASSE "ESPECIAL" - Referência 57 
EFETIVOS 

31 
Ol - CALVA RIBEIRO VIANNA 
02 - CELINA FERREIRA FRANCO 
03 - ADOLPHO PEREZ 
04 - ALAN VIGGIANO 
OS - LYZETE DE ALMEIDA CASTRO 
06 - EDSON THEODORO DOS SANTOS 
07 - CL~ MARINA CUNHA DE MENEZES 
08 - GELDA LYRA DO NASCIMENTO 
09 - SARA GORESTEIN 
lO - SERAFIM DE OLIVEIRA 
ll - SEBAST!KO NOGUEROL 
12 - LAtRCIO RIBEIRO REZENDE 
13 - GERALDO LOPES 
14 - ALZIRA DOS SANTOS MAGAL!IKES 
15 - CARLOS TORRES PEREIRA 
16 - .DARCY PEDROSO MACHADO GAYA 
17 - JOAQUIM CORREIA DE OLIVEIRA ANDRADE 
18 - ACY FANAIA DE ARRUDA 
19 - AUREA CARNEIRO DA CUNHA 
20 - MARIA HELENA TAVEIRA DIAS 
21 - MARIA APARECIDA STEnl TOLLENDAL PACHECO 
22 - HtLCIO BONIFACIO FERREIRA 
23 - ADELINO SILVA 
24 - LITYERSE DE ALMEIDA CASTRO 
2~ - ADOLPHO CARDOSO 
26 - BEATRIZ CORREIA DE MELO 
27 - CLEIOE SOARES PIRES 
28 - MYRIA BRANCA TRtS SILVA 
29 - ~IILSON VARGAS LOBAO 
30 - REINALDO PINTO 
31 - JOXO ANTONIO RIBEIRO REZENDE 

GRUPO-ATIVIDADES OE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FU!ICIONAL - TAQU!GRAFO LEGISLATIVO - SF-AL-013 
CLASSE 'ESPECIAL", - Referência 56 

EFETIVQS 
23 

01 - GLORIA MARTINS DUAR'l'E CANPOS 
02 - JORGE DARROS' DE CASTRO 
03 - SYLVIA MARIA llARDOSA IIAGALHKES 
04 - MAGALY ROCIIAEL 
OS - t!AURO DE SOUZA 
06 - ADILSOtl ROSA DF: OLivEIRA 
07 - V~NIA MENDOHÇA 
08 - ELIIIIIE ABRANCIIES ABELIIEIRA 
09 - ARLETTE COELHO ABRANTES 
lO - JOSt LIDENOR MOURA 
ll - OPHtLIA DUARTE MEIRA DE VASCONCELOS 
12 - IVANETTE JORGE SILVA 
13 - LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA 
14 - IIARIA DO PRANTO MONTEIRO MOURÃO 
15 - ADAL!SIA DE SOUZA CUNHA 

18 - PAULO CtSAR SIQUEIRA BIRDEIRE 
19 - HILDA CASSES FERRAZ 
20 - PEDRO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
21 - AL!CEA OS0RIO GUARANY 
22 - CARLOS BENEDICTO CUNHA DE MENEZES 
23 - MARIO L0CIO LACERDA MEDEIROS 

GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL ~ TAqU!GRP~O LEGISLATIVO - SF-AL-0 
CLASSE "ESPECIAL" - Referência 55 
EFETIVOS 

09 
Ol - CARII~N DOLORES CARDOSO BASTOS 
02 - MARTIIA LYRA 00 NASCIMENTO 
03 - LYVIA JUNQUEIRO PEDROSO 
04 - SANDRA IIARIA BARDOSA RAYOL 
OS - DENISE RAMOS DE ARA0JO ZOGHBI 
06 - CRISTINA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 

07 - DAYSE DA ROSA 
08 - SUELY MARTINS NEME 
09 - MARIA L0CIA CAVALCANTE MORAES E CASTRO 

GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE DE PLENÂRIOS -

* Classe 
• Clàsso 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 54 - ref. 37 
• • 
• • 

CLASSE "D" 

• 
36 
35 

N9 de tunc. 35 - ref. 34 
• • 
• • 
• • * Ol -

CLASSE "C" 

• 33 
32 
31 

N9 de func. - ref. 30 
• • 29 

28 
• 27 
• • 06 - 26 

CLASSE 'B" 

N9 de func. - ref.25 
• • 24 

• 23 
• • 22 

CLASSE "A' 

N9 de tunc. • 21 . 20 
• • 19 

• • 18 

no" - referência 31 - Ol 
"C" - referência 26 - 06 

vago 

Vlllj09 
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GRUPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO- 53 - RAFAELITO ROCHA MOURA 
CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE DE PLENJ\RIOS-SF-AL-014 54 - ILSON DE FIGUEIREDO 
CLASSE "ESPECIAL" - Referência 37 
EFETIVOS 

54 
01 - HERNARD DE MOURA SALDANHA 
02 - MARCOS ILDEFONSO DE ARA0JO . GRCPO-ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

Junho de l97!J 

O 3 - ROY GOMES DOS SANTOS 
04 - JOS~ VIANA DA SILVA 

CATEGORIA FUNCIO!!AL - ASSISTENTE DE PLENJ\RIOS - SF-AL-014 

05 - WALDEMAR BEZERRA DA SILVA 
06 - DEMERVAL GOMES RIBEIRO 
07 - JOS~ PEREIRA NUNES 
08 -. MANOEL PEDRO BISPO DOS SANTOS 
09 - FRANCISCO FIRMINO DE LIMA 
10 - JESUS ROCHA 
11 - LUIZ QUERINO DE SOUZA 
12 - SEZEFREDO MAYOLINO 
13 - BENEDITO MOREIRA 
14 - ALAETE DA CRUZ 
15 - ROY ELPIDIO DE MEDEIROS 
16 - JOLIO FERREIRA DA SILVA 
17 - CARMELITA GONÇALVES RIBEIRO 
18 - JOS~ LUIZ DOS SANTOS 
19 - VALDEVIR JOS~ DA SILVEIRA 
20 - NILTON CUSTODIO DE AZEVEDO 
21 - DERVAL GOMES RIBEIRO 
22 - VENANCIO ALVES DA SILVA 
23 - PAULO XAVIER BINA 
24 - MARC!LIO JOS~ DA SILVA 
25 - ORMINDO PEREGRINO LEITE 
26 - ANTONIO FRAGA VIEI~ 
27 - INJ\CIO FERREIRA GOMES 
28 - VALDEMAR MORAES OE QUEIROZ 
29 - JOJ\0 FLORENCIO CAVAL~~TE 
30 - BAbBINO CONCEicl\0 SANTANA 
31 - ABRAHJ\0 BARBOSA TELES 
32 - JOS~ EDMILSON SARAIVA 
33 - ANTONIO LUIZ DA CONCEicl\0 
34 - SEBASTIJ\0 FLORENCIO CAVALCANTE 
35 - BENEDITO JOS~ DE BARROS 
36 - VICTOR COELHO PESSOA 

37 - NILTON JOS~ DE SOUZA 
38 - VALDECY SINPR0NIO DO NASCIMENTO 
39 - ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 
40 - JOS~ RIBEIRO DOS SAIITOS 
41 - H~IO FRANCISCO ROSA 
42 - ADALBERTO DE SOUZA BARROS 
43 - ALMYR HIP0LITO DE OLIVEIRA 
44 - FERNANDO MALTA DO NASCIMENTO 
45 - CONSTANTINO MONTES REIS 

•46 - JOAQUIM SERAFIM DE SOUZA 
47 - JOS~ DOMINGUES IIEZI 
48 - JOS~ LOURDES OLIVEIRA 
49 - BRAZ QUEIROZ 
50 - ORLANDO DE CASTHO 
51 - PEDRO ALEXANDRE DE DEUS 
S2 - EDSON FERNANDES CAVALCANTE 

CLASSE •o• - Referência 34 

EFETIVOS 

35 

01 - TOMAZ IIARTINS VIEIRA 
02 - ERNESTO S~RGIO SETTA 
03 - RAII!UNDO MANOEL BEZERRA 
04 - EDMILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA 
OS - MARTINHO JOS~ DOS SANTOS 
06 - LOURENÇO DIRCEU GURGEL 
07 - JOI.O AYRTON DREYER 
08 - Joi.O SOARES DE MORAES 
09 - MANOEL FERREIRA DA FONSECA 
10 - NEI•ITON ANTONIO TEIXEIRA CARVALHO 
11 - JOAQUin ANTONIO MARTINS 
12 - Joi.O ALVES DA SILVA 
13 - ANTONIO DE ASSIS SIL~ 
14 - SEVERINO ANSELMO 
15 - SEVERINO FERREIRA DE MENEZES 
16 - LCIZ DOS SANTOS 
17 - GERALDO CANUTO DA SILVA 
18 - PEDRO ANTONIO DE SOUZA NETO 
19 - MARIO FRANCISCO DOS SANTOS 
20 - JOSAFJ\ SIMOES DOS SANTOS 
21 - JOSABEL RIBEIRO CALADO 
22 - EMANOEL FIRME 
23 - JOI.O ALVES !.fANGUEIRA 
24 - JOS! ANTONIO DA SIL~ 
25 - JORGE LIRIO FARNEZE 
26 - JOAQUIM RAIMUNDO CORREIA DE SOUZA 
27 - WANDERLEY CORREIA DE SOUZA 
28 - S~RGIO DE OLIVEIRA MARCELINO 
29 - JORGE C!SAR GOOVEA 
30 - N!LIO DE OLIVEIRA CARDOSO 
31 - ISAAC FREIRE DE ARA0JO SOBRINHO 
32 - PEDRO MIGUEL DA SILVA 
33 - LOURIVAL ALVES DA SILVA 
34 - LA!RIO CORREIA DE SOUZA 
35 - ORLANDO RODRIGUES LEME 

GRUPO - ATIVIDADES DE .APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FU!!CIONAL - AGENTE DE SECUP.li!IÇA LEGISLATIVA -
SF-AL-015 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 137 - rcf. 43 
• • 42 
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CLASSE •c• 

N9 de func. - ref. 41 

• • 40 

• • • 39 

• • 38 

• • • 37 

• • 36 

• • • * 01 - • 35 

CLASSE •c• 
N9 de !une. - ref. 34 

• • • • 33 

• • • 32 

• • • • 31 

CLASSE •a• 

H9 de func. 47 • ref. 30 

• • • • 29 

• • • • 28 

• • • • 27 

• • • • 26 

CLASSE "A" 

N9 de func. - ref. 25 

• • • • 24 

• • • • 23 

• • • • 22 

• • • 21 

* Classe •o• • Referência 35 • 01 vago 

GRUPD-ATIVIDAOES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIOIIAL • AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 
CLASSE "ESPECIAL" • Referência 43 • SF•AL•015 

EFETIV08 
137 

001 • LUIZ MOTTA DA COSTA 
002 • IWIOEL ELIAS SOBRINHO 
003 • DILEIUWIDO LOUZAOA 
004 • IIIDORO PEREIRA DA SILVA BARRETO 
005 • IRTON SIQDEIRA MACRAOO 
006 • JOllo CORREIA FILHO 
007 • ERIIESTO DA SILVA 
008 • ROBERTO DAS NEVES 
009 • CARLOS OLIVEIRA SALLES PILHO 
010 • GILSON GOMES FEITOSA 
011 • MANOEL VIEIRA DOS SANTOS 
012 • MOACYR MEDEIROS COSTA 
013 • SEVERINO ESTEVXO RAMALHO 
014 • JOS~ ARGEMIRO BATISTA 
015 • JACY RIDEIRO DE CARVALHO 
016 • PAULO StRGIO FERREIRA 
017 • PRESDI ELP!DIO DE IIEDEIROS 
018 • ANTONIO ERNESTO PINCOVSCY 
019 • FRANCIMÂ ALVES QUEIROZ 

020 • JOSt GERALDO PEREIRA 
021 • JOXO DE DEUS VIZIOLI 
022 • JOSt DA SILVA 
023 • PEDRO DA SILVA BRITO 
024 • JORGE PARAEIRA DA SILVA 
025 • RUBEM DA CUNHA GOIIES 
026 - JOXO FRANCISCO DA SILVA 
027 • DION!SIO IIOTTA DA COSTA 
028 • JOSt CORI!tA FUZO 
029 • ANTONIO JOSt VIANNA 
030 • JOSt FLAVIO MOTTA DA COSTA 
031 • AU~LIO BARBOSA DA SILVA 
032 • JOS~ R0SEO FILIIO 
033 • JUSTINO LIRA MENDES 
034 • WILSON PAUIIERI RODRIGUES 
035 • ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS 
036 • EXPEDITO BINA 
037 • MARIO FERREIRA BARBOSA 
038 • AGENOR GOMES CARDOSO 
039 • DJALMA PERJ\CIO CABRAL 
040 • LIBANIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE 
041 • FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS 
042 • JOS~ ARY DE SOUZA 
043 • JOJto MARTIIIS DE SOUZA 
044 • ANTONIO CEOLIN 
045 • MANOEL HONORIO DA SILVA 
046 • JOS~ MACHADO LIMA 
047 • VALDIR ANTONIO PEREIRA 
048 • MANOEL CARLOS DAMASCENO 
049 • ERNESTO PASSANI 
050 • ANTONIO AGILDO CAVALCANTI 
051 • DARCY VIANNA 
052 • JOJto COUTINHO DUARTE 
053 • CARIIELINO TOSO 
054 • PRUD~CIO SERRA RODRIGUES 
055 • LUIZ BINA XAVIER 
056 • VERRfSIMO TORRES DOS REIS 
057 • DARCY MARTINS DA SILVA 
058 • DURVAL DOS SANTOS 
059 • RAIMUNDO LINDOSO BELFORT 
060 • ORESTES PEREIRA LOPES 
061 • JOS~ SIPRIANO DA SILVA 
062 • ALTENIR PEREIRA COUTINHO 
063 • ANTONIO AUGUSTO FELIZOLA 
064 • ANTONIO JOSt DA ROCHA 
065 • OCTAC!LIO PINTO BARRETO 
066 • GERALDO LOCIO QUEIROZ 
067 • CRISPIM NUNES DE ALMEIDA 
068 • MESSIAS DE CAMPOS 
069 • OftACIO RODRIGUES DA CUNHA 
070 • MACEDONIO ALCANTARA 
071 • AVELAR JOSt ROBERTO 
072 • ALDERTO CORA FILHO 
073 • JOSt DE SOUZA !!ACHADO 
074 • JORGE ANTONIO GONÇALVES 
075 • MANOELITO NOVAES DE OLIVEIRA 

076 • JAIR GONÇALVES MELO 

Sábado 3G 32f;!) 
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077 - ODILOII VICEIITE ISAC 
078 - SILSON SATIILCR 
079 - MOZART BOAVENTURA JONIOR 
080 - MARCIO JOSC ALVES ROMANI 
081 - JOl'iO BATISTA FAMILIAR 
082 - ANTONIO AM~RICO VIEIRA 
083 - IIILTOtl JOSJl DE OLIVEIRA 
084 - TENISSON Clll\VES DOS SANTOS 
085 - JOXO ELIAS DE ARA0JO 
086 - VICENTE CRISTINO FILHO 
087 - SALVADOR ~IARTINS DE SOUZA 
088 - ANTONIO SOARES 
089 ~ LUIZ DA SILVA GUI~S 
090 - WALTER PALMIERI 
091 - LUIZ REZENDE 
092 - WILTON DIAS VIANA 
093 - JOS~ VICENTE DE MOURA 
094 - SEBASTIXO DUARTE GOMES 
095 - JOl'iO BATISTA DA SILVA 
096 - DALTON JER0NYNO FUZER 
097 - FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES 
098 - MIGUEL RIBEIRO 
099 - PEDRO EN%OIO LEITE 
100 - PEDRO DE SOUZA 
101 - JOS~ ALBUQUERQUE 

BARROS 

102 - ABDON VICEIITE IIARTINS 
103 - GUANAIR GOlfES VIAL 
104 - PAULO LUZ ALVES CO~ 
105. - ELEOT~RIO RODRIGUES 
106 - LCIZ LIRA LEAL 
107 - JOS~ LEl'iO FERREIRA 
108 - PEDRO ALVES EVANGELISTA 
109 - JOl'io CARLOS PEREIRA 
110 - WALOYR DE ARA0JO SILVA 
111 - HAROLDO TEIXEIRA 
112 - M~RCIO CEC%LIO 
113 - JOS~ FRANCISCO DE SOUZ,\ OUTRA 
114 - WANDERLEY ANTOiliO OE SIQUEIM 
115 - ELCIO JOS~ JANIQUES 
116 - MARINO GRANADO DA SILVA 
117 - EDUARDO IIACHNirriiCZ 
118 - oeoio SILVEIRA DE souz~ 
119 - PEDRO AU~LIO GUABIMB!I PEREIRA CARCUSO 
120 - CLAUDOMIRO BATISTl\ DE <Yt.JVE.:RA 
121 - FRANCISCO PEREIRA DA SI VIA 

122 - RAIMUNDO NONATO DE BlU'<O 
123 - ANTONIO CARLOS LOPES 
124 - ANTONIO SENADOR COSTA 
125 - AUGUSTINHO AMARO DA SILVA 
126 - CARLOS AUGUSTO ALIMANDRO 
127 - DORIVAL DOMINGOS ARMANDO 
128 - FERNANDO URBANO 
129 - PL~VIO DA COSTA 
130 - FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 
131 - JOBSON DA SILVA 
132 - JOS~ fiARIA DINIZ 
133 - JOS~ PACHECO DE PINHO 

134 - ADALBERTO JOS~ CARNEIRO 
135 - GILBERTO CHAVES ZELAYA 
136 - JOS~ H~LIO DA SILVA 
137 - SILMXRIO RODRIGUES 

QUADRO DA CATEGORIA AGENTE OE' SEGURANÇA LEGISLATIVA 
CLASSE "B' REFE~NCIA 30 

EFETIVOS 
47 

01 - LOURIMBERG ALVES PEDROSA 
02 - MANOEL LUIZ DOS SANTOS 
03 - FRANCISCO SILVA GUIMARXES 
04 - EVANDRO REIS PEREIRA 
OS - EUSTAQUIO ALMEIDA CAMPOS 
06 - PAULO C~SAR DRAGA PERDIGXO 
07 - CLAUDIO JORGE CONFORTE 
08 - VALTAN MENDES FURTADO 
09 - RAnlUNDO NONATO LIMA 
10 - OSMARIO BRAND~O TELES FILHO 
11 - MOACIR JOAQUIM OE OLIVEIRA 
12 - CESAR AUGUSTO NOBRE LUSTOSA DE BARROS 
13 - JOAO BATISTA SILVA ARAGXO 
14 - AU~LIO JOS~ CARDOSO 
15 - PAULO ANTONIO FERIU:IRA LEPLETIER 
16 - LUIZ CARLOS STEFANO 
17 - ADEMAR MARTINS REZENDE 
18 - CORACI BARROS DO NASCIMENT2 
19 - OSMAR BORGES OE CARVALHO 
2 O - CARLOS ALBERTO DE ANDRADE NINA 
21 - LUIZ OLIVEIRA RIBEIRO 
22 - JOS~ BATISTA CARVALHO LIPARIZI 

23 - SEBASTIXO DA CONCEiçXo CARVALHO 
24 - JESUS DA GALI~IA AZEVEDO 
25 - ELIAS GONÇALVES ROSA 
26 - JOS~ FERNANDES OE LUCENA 
27 - JOl'iO llENDES OE LIMA FILHO 
28 - OSVALDO CUNHA DE AZEVEDO 
29 - JOS~ RIDAMAR DE ANDRADE 
30 - JOS~ EDSON DE LII{JI 
31 - JOS~ MAURICIO DE FREITAS 
32 - ISAIAS MAMEDE DA NOBREGA 
33 - JOXO LI!{JI VERAS 
34 - JOSg MARIA MEDEIROS 
35 - ADHERBAL DE .l'ESUS ALVES 
36 - DARCI ALVES OLIVEIRA 
37 - EUCLIDES PEREIRA IIACEDO 
38 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA 
39 - NEWTON DE CASTRO 
40 - ALDO PEREIRA LUNA 
41 - HERONDINO FREITAS FILHO 
42 - JOAQUIM PINTO 
43 - AGE~OR JOSg DA SILVA 
44 - HELIO LIMA DE ALBUQUERQUE 
45 - LEOPOLDO AUGUSTO DE SANTANA 
46 - JORGE GONÇALVES SOARES 
47 - MANOEL ALVES BJ\RDOSA 
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GRUPO - SERVIÇOS AUXILIAR~S 18 - MI\RIA AUXILIADORA VIA!IA DE SOUZA 

CATEGORIA FUNCIONAL - MENTC AD~!INIS'1'PATIVO - SF-SA-801 19 - FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO 
20 - ALBERTO DE OLIVEIRA NAZARET!I 

Cf.ASS~ ESPECIAL 

N9 de func. 67 - rcf. 39 
• • - ref. 38 
• • - ref. 37 

CLASSE •c• 

N9 de func. *58 - ref. 36 
• • • - ref. 35 
• • - ref. 34 
• • - ref. 32 

CLASSE 'B" 

N9 de func. *59 - ref. 31 
• • • - ref. 30 
• • • - ref. 29 
• • • - ref • 28 

CLASSE 'A' 

N9 de func. - ref. 27 
• • • - ref. 26 
• • • - raf • 25 
• • • - ref. 24 

* Classe •c• - referãncia 36 - Ol claro na lotação 
* Classe •a• - referênciã 31 - 03 claros na lotação 

GRUPO-

21 - JOS~ LUIZ DOS SANTOS NETO 
22 - MARIA DO ROS~RIO VIEIRA 
23 - JORGE LUIZ !IOREIRA 
24 - ADiiO DA COSTA NUNES 
25 - JOS~ DO PATROC!NIO FILHO 
26 - ELIZABETH VEIL DA COSTA RIOS 
27 - ALEX NEVES DE AZEVEDO 
28 - ROBERTO LUIZ LEITE OLIVEIRA 
29 - CILENE DE Sll GUinARliES 
30 - BENEDITO VAKSON RIDEIP.O 
31 - JOÃO MARQUES ALVES 
32 - MARIA DE JESUS SOBREIRA DE CASTRO 
33 - ARY !IARCELO 
34 - JOS~ P·IARIA REGES 
35 - SERGIO DA FONSECA BRAGA 
36 - MI\NOF.L HENRIQUE VIA~A 
3 7 - JOS~ FERNANDO GOUES FEITOSA 
38 - GERALDO FASSHBF.R 
39 - ELAN DOMINGOS FALCÃO 
4 O - JOVINO OLIVEIRA LEITE 
41 - SILVIO ESTEVES COUTimiO 
42 - EDUARDO SARAIVA LEiiO 
4 3 - RAIMUNDA LIIIA SOARES 
44 - MARIA VERO!IICA ALVES PIARTINS 
45 - SALETE ALVES FERREIRA 
46 - NEMtZIO DA ROCHA FONSECA 
47 - EDSON DE ALENCAR DANTAS 
4 8 - Jt!LIO CESAR RAIIOS 
49 - JOANICE SEIXAS GARCIA 
50 - CASSEMIRO MARTINS FERNANDES 
Sl - HERMES PINTO COMES 

SERVIÇOS AUXILIARES 52 - GILBERTO BENEDITO CASTRO OLIVEIRA 
CATEGORIA FUNCIONAL - MENTE 1\ll~!IIIISTRTITIVO - SF-SA-BOl 53 - BONFIM TORRES CAVALCAIITE 
CLASSE 'ESPECIAL' - ReferÃncia 39 

EFETIVOS 
67 

O l - ORLA! IDO OLIVERA 
02 - D~CIO BRAGA DE CARVALHO 
03 - BENHUR CORRtA 
04 - ALOYSIO FERREIRA MAGALHÃES 
OS - MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI 
06.- CLARINDO VIEIRA DA SILVA 
O 7 - MI\NOEL THO!IAZ DA ROCHA 
08 - DAVID PEREIRA PIRES 
09 - CELINA IIARIA DE SOUZA ALBUQUERQUE 
lO - WALDINEY OLIVEIRA LOPES 
ll - MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 
12 - C~LIA IIARIA GALVÃO XAVIER 
13 - MARIA EULiiLIA DE SOUZA 
14 - L~DA JUNQUSIR11 
15 - MIIRITA HENEZES 
16 - CECILIA IIAROUES FERREIRA DA SILVA 
17- NODIA OLIVEIRA DA SILVA 

54 - JOS~ DE ARIMATH~A DOS SANTOS 
55 - IIIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA 

56 - AB!LIO BRANT 
57 - VANIA LOCIA NOGUEIRA DA SILVA 
58 - CLARINDA HILiiRIO DE FREITAS 
59 - EDISON HIRANDA DA CRUZ 
60 - ONEIDE BATISTA PEREIRA 
61 - ANILDO JOAQUIM ALVES 
62 - LUIZ HUJ.IBERTO DE FREITAS 
63 - ADHEMAR CAVALCANTE IIENDES 
64 - SEBASTIÃO JOS~ DA SILVA 
65 - ANTONIO JOS~ VIAIIA FILHO 
66 - ARMIINDO DENIS H11CKBART 
67 - ELZA LOURDES FERREIRA ROSA 

CLASSE •c• - Referência ~6 
EFF.TIVOS 

57 
Ol - ELIANE RIBEIRO PB ALBUQUERQUE 
02 - MI\RIA \'IEAWER SIDOU PII\ENTEL 
03 - MI\RIA TF.REZINIIA SILVA LOPES 

Sábado 30 327 I 
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04 - DULCE DE FREITAS HORTELÃO 

05 - CELSO CORSO CI\IIPOS 

06 - ELIEZER OUTRA RIDEIRO 

07 - fiARIA LUIZA flEDEIROS DF. SOUZA 

08 - J0LIA PEREIRA GOf!ES 

09 - JOAQUIH BALDO!NO DE BARROS. NETO 

10 - JOS~ DA SILVA FERREIRA 

ll - JOS~ FAUSTINO DA COSTA 

12 - fiARIA L0CIA FERREIIV\ DE fiEL O 

13 - Jose NETO DA SILVA 

14 - NONICA rURANDA CRUZ RIBEIRO 

15 - ARY BARRETO 

16 - SOLANGE SOARES W\TTOZ INIIOS 

17 - NILO NOGUEIRA 

18 - JOÃO EVANGELISTA NARCISO 

19 - JUREM DUARTE 

20 - AARIA fiADALENA DA SILVA 

21 - JOSe PEDRO CELESTINO 

22 - MURA ALVES DE ANDRADE 

23 - MAGDA JANETE FONSECA 

24 - HORIVELTO AVELJ\R DE OLIVEIRA 

25 - LONGOZI R DE FREITAS flELD 

26 - GEORGE DELANOU TR!!IDADE SILVA 

27 - f!ARLI RESINO VIANNA 

28 - ESPEDITO MARQUES DE AZEVEDO 

29 - FRANCISCO OLIVEIRA DA CRUZ 

30 - DENISE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE BARBOSA 

~31 - NILSON REZENDE SALES 

32 - CITY MOREIRA RANGEL 

33 - JAIRO seRGIO FREITAS 

34 - ELVENY VER/\ CRUZ LOBATO DE ARA0JO 

•---';:>- 35 - JOÃO BATISTA AUIEIDA 

36 - NEmiAR FERRAZ DE SOUZA 

3 7 - IRI\CI PEREIRA GOf!ES 

38 - fiARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

. 39 - 111\RIA /\PARECIDA DIAS 

40 - NELLY HAMEDE MINUCCI 

41 - fiARIA Jose ALVES DE CARVALHO 

4 2 - QUIRINO VIANNA 

43 - IVANIL ALVES BARBOSA 

44 - RONALDO VITORIA VARGUES 

45 - FELISBERTO VIANNA 

4 6 - RI\IIIUNDO LOPES DE ALENCAR 

47 - CLEI DE JESUS PEREIRA 

4 8 - ALMERINDA MUNIZ BEZERRA LJ\RI\NJAL 

49 - VALDOESTE BRI\Z VALLOCCI 

50 - SELfiA REJANE SOI\RES MATTOZINIIOS 

51 - LUI Z FER.'Il\NDO SEVE GOflES 

52 - TINI\ RI'l'l\ NUNES DI\ SILVA 

53 - JOse LUIZ f!ATOS DI\ CRUZ 

54 - ROSALINO PEREIRJ\ .!!ARQUES NETO 

55 - FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA 

56 - REGINA C!J\RICE TEIXEIRA DI\ COSTI\ 

57 - IIIGINO JOSC DO ESPIRITO Sl\NTO 

CLASSE "B" • Referência Jl 

EFETIVOS 

56 

01 - NJ\NOEL FRANCISCO DA SILVA 

02 - NJ\RIA ONeSIN DA SILVA 

O 3 - SEBASTIÃO BER!IARDES RIBEIRO 

04 - FRANCISCO R0BIAS DA SILVA 

OS - IZAENE ALVES CANUTO 

06 - AUGUSTO AURELIANO 

07 - JULIO CESAR PIRES 

08 - LEONARDO JOFFILY 

09 - EDELSON GALDINO DA SILVA 

lO - AARIA ONeLIA ALENCAR 

ll - CHARLES AYRTON DE NENEZF.S EVARISTO 

12 - CLARICE GONÇALVES DA SILVA 

13 - zeLIA FIUZA VIANA 

14 - LUIZ GONZAGA DE AQUINO CESAR 

15 - fiARIA DO SOCORRO DE f!ORAES CALADO 

16 - TEREZINHA DE CASTRO DARRETO 

17 - VERA REGINA MARTINS HOREIRA 

18 - CARLOS ALBERTO VARGAS 

19 - AARIA DO ANJ\RAL FAVIEIRO 

20 - MARIA DA GLORIA CARVALHO LIPARIZI 

21 - Jose FERNANDES IIOREIRA 

22 - SHIRLEY SANTANA 

23 - ALDECIR FRANCISCA DA SILVA 

24 - VENERANDO PEREIRA LEMOS 

25 - V~~IR DA SILVA 

26 - Jose AUGUSTO PANISSET SANTANA 

27 - EDENICE FERREIRA LINJ\ DEUD 

28 - LUDELVINA DIVA FARIAS LIMA 

29 - fiARIA Jose DE CARVALHO 

30 - MARIA DO SOCORRO SILVA CONCEiçKO 

31 - EDINAR RIBEIRO DE ANDRADE 

32 - SALVADOR DE FREITAS IIUNIZ 

33 - CELIO ALVES DE AZEVEDO 

34 - EDINI\ fiARIA DE LII-IA 

35 - VILfti\ CELIA f!ARTINS VIANNA 

36 - CARLO.S ROBERTO DOS SANTOS MUNIZ 

37 - JOÃO Cl\RLOS DOS SANTOS 

38 - JOS~ FERNANDES DE RF.ZENDE 

39 - AUGUSTO ALVES 
40 - ANTONIO FRA~ICISCO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE 

41 - ANA SCI\RAf!ELJ\ VIANA 

42 - OSVALDO PALHEIROS VII\IINA 

43 - JERUSA DE OLIVEIRA neGo 

44 - FLORINDI\ DI\ SILVA 

45 - ROBERTO f!ELLO DE llEDEIROS 

46 - f!ARII\ VITORIA SUSSEKIND ROCHI\ 

47 - IRENE PEREIRA DE llEL~C 

48 - ANTONIO FELIX PEREIR!, 

49 - GLORIA Nl\ZARETII NUNES 

50 - RI\II1UNDO VELOSO DE 1\L~IEIDA 

51 - INESIA CUST0DII\ 

52 - MARIA DI\ GLnRII\ DE SOU:!A SOI\RES 
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CLJ\SSE "B" 

N9 do func. Ol -

• • 

CLASSE "A" 

N9 de func. 
• • 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

ll 

GRUFO: SERVIÇO DE TRANSPORTES OFICIAL E PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAL - MOTORISTA OFICIAL - SF-TP-1201 

CLASSE "ESPECIAL" - Referência 25 

EFETIVOS 

56 

Ol - JOÃO RODRIGUES OE SOUZA 

02 - ALIOMAR PINTO OE ANDRADE 

03 - RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES 

04 - NELSON MATEUS OE OLIVEIRA 

OS - ALTHAIR SOARES DE MATOS 

06 - DANILO MARTINS 

07 - JOSt ~RIO DA SILVEIRA J0NIOR 

O 8 - UDENIR DE FIGUEIREDO 

O 9 - GENIVAL MENDONÇA 

lO - JOS!l LUIZ VIEIRA XAVIER 

ll - Jose REINALDO GOMES 

12 - JOSt MARIA MENDES 

13 - ANTONIO CARLOS DA SILVA 

ld - Jose MARCOS DE FREITAS 

15 - JOÃO GUERREIRO 

16 - JOSt ANTONIO MOREIRA 

17 - tRICO DE ASSIS RODRIGUES 

18 - MANOEL DE OLIVE,IRA 

19 - ULYSSES ROSARIO MARTINS FILHO 

20 - OSI~ALDO PEREIRA DA SILVA 

21 - GERALDO RODRIGUES DE BARROS 

22 - NELSON DA SILVA SERRA 

23 - WALDIR CARNEIRO 

24 - FRANCISCO FERREIRA LIMA 

25 - GIVALDO GOMES FEITOSA 

26 - ROBERTO CARLOS LOPES 

2 7 - RAIMUNDO PATR!CIO DA SILVA 

2 8 - ORLANDO BARBOSA DA FONSECA JONIOR 

29 - DANTE P6VOA RIBEIRO 

30 - JOAQUnl BENVINDO FER.~Al'lDES 

31 - HIP0LITO DA SILVA 

32 - ALCINEY SANTOS GRANADO DA SILVA 

3 3 - JO/iO SATURNINO DOS SANTOS 

34 - MANOEL FRANCISCO DE ABREU 

35 - JOSt DE JESUS CAMPOS 

36 - JOSt VICTOR SOBRINHO 

37 - DEMERVAL ALVES 

38 - ANTONIO CARLOS SOARES 

39, - JAYME PINHEIRO CAMPOS 

40 - MANOEL BENTO RODRIGUES 

41.- URBANO IN~CIO DOS SANTOS 

42 - DANIEL FERREIRA DE SALES 

43 - JOSt LUIZ LOPES 

44 - PEDRO DE CARVALHO RODRIGUES 

4 5 - ANTONIO PINTO DE MATOS 

46 - AB!LIO PEREIRA DE BRITO 

47 - IN~CIO BERTOLDO SOBRINHO 

48 - MANOEL CRISTIANO NOGUEIRA 

49 - JOÃO RIBEIRO DE ARA0JO 

50 - ANTONIO DA SILVA FLORES 

51 - Jose CONDE DA SILVA 

52 - FAUSTO INACIO DE OLIVEIRA 

53 - Jose RIBAMAR DA SILVA 

54 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA 

55 - JOÃO DE DEUS LOPES 

56 - NILTON MALTA DO NASCIMENTO 

GRUPO: SERVIÇO DE TRANSPORTES OFICIAL E PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAL - MOTORISTA OFICIAL - SF-TP-1201 

CLASSE "B" - Referência 20 

EFETIVOS 

Ol 

01 - BRAS ELIAS DE ARAOJO 

GRUPD-SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E'PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGENTE DE PORTARIA - SF-TP-1202 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 65 - ref. 20 

• • 19 
• • 18 

!:_LASSE •c• 

N9 de func. 78 - ref. 11 
• • • 16 

15 

• • 14 

13 

CLASSE "n•• 

N9 de func. 92- rof. 12 

ll 

lO 

" 09 

• 08 

07 
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N9 de fune. - ref. 06 

• os 
• • 04 

• 03 

02 

• 01 

GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORrE OFICIAL E PORTARIA 

CATEGORIA FUIICIONAL -. AGENTE DE l'ORTARil. - SF-TP-1202 

CLASSE 11 ESPECIAL" - Referãncia 20 

EFETIVOS 

6S 

01 - PAULO RODRIGUES DE SOUZA 

02 - OLGA TEIXEIRA 

03 - JOSt GOl!ES DA SILVA 

04 - JOSt GERALDO ALVES GUIMARÃES 

OS - SEBASTIXO MARINHO DA PAIXÃO 

06 - :~ILZA GOMES DA SILVA 

07 - FAA.~CISCA FERREIRA DE LIHA 

08 - )IARIA GUERRILDE CORRI:IA DA SILVA 

09 - H~IDA MUNDIN SALDANHA 

10 - MARIA SALES GOUVEA 

11 - PAULA FRANCINETE TRINDADE DE QUEIROZ 

12 - ARrHUR MARTINS REIS 

13 - SEVERINA MENDES NEliDONÇA 

14 - ABELARDO RODRIGUES SIQUEIRA 

1S ~ HERVAL VIEIRA DE BARROS 

16 - ADELITA EV~~GELISTA DUARrE 

17 - NILSON DE OLIVEIRA 

18 - ~~IA XAVIER DA SILVA 

19 - CARLOS ALBERTO TAVARES DE SOUZA 

20 - DEUSDETE PARENTE FARIAS 

21 - LINDALVA UIIBELINA FERREIRA 

22 - JOS! DE OLIVEIRA CARDOSO 

23 - )IA!IOEIA AVELAR l!ELO 

24 - GIDALIA SOARES 

25 - )fARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 

26 - FAA.~CISCO PARENTE FARIAS 

27 - PEDRO ARrHUR BOTELHO DA COSTA 

28 - A:ITON IO CARLOS GOMES COSTA 

29 ,.. RAI:·tUNDO FRANCISCO ALVES DE SOUZA 

30 - ADALBERTO ALVES TORRES 

3 l - MARIA DO CAR)IO SANTOS 

32 - LOURIVAL JATOD~ DE ARA0JO 

33 - HILDA RODRIGUES SOARES 

34 - )IJIRI/\ DA CONCEIÇl\0 ALVES BATISTA 

35 - AR"·IANDO BRITO 

36 - PAULO SEIXAS 

37 - JOS! AFIIA.~IO PEREIRA DE OLIVEIRA 

38 - NELSON BATISTA 

39 - DALCI FERNANDES COUTO 

40 - NEIDE PINTO DE ALMEIDA 

41 - MANOEL JOS~ DE OLIVEIRA 

~~.:; :1 tctft .... ,i'\fo/!·W; ·.:.f:"./~'~,=>~.:.;; ~, t•, . , 
;I· ;.-

• 

42 - ROSA CATARINA FERREIRA 

43 - MARIA DA SILVA CASSEMIRO 

44 - JOS! REINALDO GOMES 

45 - ANTONIO EVANGELISTA VAZ 

46 - CLAIBER ALVES RODRIGUES 

47 - ANTONIO RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA 

48 - FLORISVALDO TEIXEIRA DE SOUZA 

49 - GENTIL EUST0RGIO DA SILVA 

50 - EOVALDO BATISTA LIMA 

51 - ROSA RIBEIRO DA SILVA 

52 - ANA PEREIRA CARDOSO 

53 - LUIZA NEIVA MORAES 

54 - AGRIMALDO DA SILVA BRITO 

55 - ALAIR JULIÃO DA SILVA 

56 - JOS! JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

57 - ALANDRA DE FREITAS MARriNS 

58 - LUIZ GRANGEIRO SA!lPAIO 

59 - MANOEL DOMINGOS NETO 

60 - ELZA DA SILVA CANGUSSU 

61 - DJ~~IRA DA SILVA AGUIAR 

62 - JOS! RODRIGUES DE ARA0JO 

63 - JOS! NALVO GUALBERrO PEREIRA 

64 - ANA MARIA DA SILVA 

65 - LEÃO GONÇALVES 

CLASSE "C" - Referência 17 

EFETIVOS 

78 

Ol - FRANCISCO JOS! DA SILVA 

o2 - GERALDO AFONSO PINTO 

03 - ABENINA ALVES SALES 

04 - JOS! RIDAMAR SILVA 

05 - ANTONIO CORTES DA ROCRA 

06 - JOACI MENDES DE SOUZA 

07 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

08 - LOURIVAL CARDOSG FAGUNDES 

09 - ANGELINA SILVA GOMES 

lO - .MDRELINA CORREIA DO VALE 

11 - JOS! SERAFIM DOS REIS 

12 - 1\BDON VITORIO DE CARVALH2 

13 - FRANCISCO AZEVEDO AGUIAR 

14 - JOS! NOGUEIRA ALVES FILHO 

15 - ELXSIIBETO MATIAS DOS SMITOS 

16 - SEBASTIJI.O PEDRO FERREIRA 

17 - ALVARO BRAGA DA SILVA 

18 - JOS! l\NTONIO TAVARES OLIVEIRA 

l9 - ALCIDES RODRIGUES PORTO 

2() - DALMI VIEIRA GONÇALVES 

21 - MARIA M!G!LICA DE FREITAS S~~TOS 

22 - LUC1LIO DE CARVALHO MONIZ 

23 - EURlPEDES ROSA DA CONCEiçltO 

24 - DAMIJ.O NUNES 

25 - ANTONIO SOARES DE P~UA 

26 - RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO 

Sábado 30 · 3:!7 5 
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27 - VI\LDETYIRIO SILVtRIO DO NI\SCI!IENTO 
28 - MI\RCONI BURITI DE SOUZA 
29 - IRENE FERREIRI\ BORGES DI\ SILVA 
30 - JOÃO PEREIRI\ DOS SANTOS 
31 - 1\NTONIO JOSE TAVARES DE OLIVEIRA 
32 - CLEBER DE OLIVEIRI\ 
33 - HAURO LOCIO CARDOSO 
34 - KATIA ROSSI\NI RIBEIRO 
35 - NASCIMENTO FERREIRA GO~ms 
36 - ANTONIO EUR!PEDES PAULINO 
37 - JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 
38 - LUIZ MARREIRO JULIÃO 
3 9 - OD!LIA RODRIGUES DA COSTA GO)IES 
40 - VERI\ BR!GIDA CANPOS 
41 - JOSt ALVES BATISTA 
42 - DEMERVALDO JOSt DE SOUZA 
43 - JOSt SALVIANO SOBRINHO 
44 - OZAILDE VIEIRA ALVES 
45 - ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 
46 - ALBERTO DA CRUZ GONÇALVES 
47 - ALEXI\NDRINI\ PINTO DE OLIVEIRA 
46 - VI\LTER SILVA DE OLIVEIRA 
49 - VICENTE DE PAULA PEREIRA DI\ SILVA 
5O - MILANIA REIS DE CARVALHO SI\NTOS 
51 - SIDNEY DE JESUS SILVA VIANNI\ 
52 - ANTONIO JOSt CUSTODIO 
53 - JULIETA PEREIRA DA SILVA 
54 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES 
55 - tRITO WALTER BRAGA 
56 - MARIA JOSt RIBEIRO 
57 - ANTONIO DA COSTA SOBRINHO 
58 - OSCAR GALDINO DE OLIVEIRA 
59 - MARIA JOSt SOARES SI\NTANA 
60 - ANTONIO EDUARDO DE LIMA 
61 - JOSt PEREIRA NETO 
62 - JOEL AMANCIO NETO 
63 - SEVERINO ISIDORA DA SILVA 
64 - IEDA PATRIOTA COSTA 
65 - EM!LIA SARAIVA CIEVARt 
66 - EDITH CARDOSO DE OLIVEIRA 
67 - DIVA MENEZES DE OLIVEIRA 
68 - LAURINDO COSTA TEIXEIRA 
69 - ZENILA ALVES RA!IALHO 
70 - GUILHERIUNA FERREIRI\ DE MELLO 
71 - JOXO ROBERTO PIRES 
72 - ANTONIO MARTINS GOMES 
73 - ONOFRA MARIA DA SILVA 
74 - TERESA ALVES DA CONCEIÇXO 
75 - DEUSDETE GONÇALVES DA SILVA 
76 - AYMORt J0LIO PEREIRA 
77 - MARIA DO SOCORRO LOURENÇO 
78 - L0CIA DA CRUZ BARBOSA 

CLASSE "D" - Referência 12 

EFETIVOS 
92 

Ol - JUSTINIANO SOARES oe ANDRJ\DE 

,,,_ ,, ... ,-_,_ .. ,., ... ·.-' 

02 - MARIA PIRES DE CARVALHO 
03 - ISAIAS ALVES DE CASTRO 
04 - DIVINA BORGES DE SANTANA SANTOS 
OS - CECILIA TEIXEIRA ALVES DI\ CONCEIÇXO 
06 - 1\NXliA ROSA DOS SANTOS 
07 - DIO:IIliA BARROS SILVA 
06 - LUIZ CARLOS GERVYISIO 
09 - APARECIDl• DIVINA PINTO 
lO - CELESTINO ALVES DOS SI\NTOS 
ll - MIIRIA RO!IANA RIDEIRO 
12 ELENA DA CUNHA RODRIGUES 
13 - TEREZINHA LUSA DE SOUZA 
14 - IOLANDA SOUZA .flOURA 
15 - CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO 
16 - IVONE FERREIRA REIS 
17 - BENEDITO DE AZEVEDO BARBOSA 
16 - JOSt AFONSO CARRI: IRO SAilTOS 
19 - RAI!IUNDO NONATO DE LIMA 
20 - GILENÓ OLIVEIRA CONCEIÇÃO 
21 - MARGARIDA DA CONCEIÇlíO SOUZA 
22 - WANTUIL JOSt DE OLIVEIRA 
23 - MI\NOEL GEORGE CASSEMIRO 
24 - RAIMUNDA DOS SANTOS MENDONÇA 
25 - EVA DE SOUZA BARROSO 
26 - MARIA DUARTE DO A!-IARAL 
27 - MARIA SALOI!t VIEIRA SILVA 
28 - JORIVt DE FATIMA DA SILVA ARA0JO 
29 - MARIA GISLENE DA SILVA 
30 - MARIA VICtNCIA SOARES 
31 - MARIA EUo0CIA TORRES 
32 - RAIIIUNDO RAFAEL GUEDES 

33 - GERACINA MARIA DE JESUS 

34 - MARIA CRISTINA flOZ 
35 - ALBETISA DE JESUS NERI 
36 - JOSEFX MARCDLINO DE OLIVEIRA 

37 - DERCY ALVES COELHO 
36 - LUZIA DE SOUZA GODOY 

39 - QUITtRIA FRANCISCA DE MENEZES SILVA 

40 - FRANKLIN LEITE DE AGUIAR 

41 - IVANILDA MARQUES DA SILVA 

42 - FRANCISCO SEVERINO DO NASCIMENTO 

43 - ANTONII\ ALEXANDRE DE S1. 
44 - VANILDE PEREIRI\ DE OLIVEIRA 
45 - JOSC FERREIRA COSTA 
46 - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA 
4 7 - RAIIIUNDO NONA TO 
46 - 1\NTONIO Lnll\ DE ARAUJO 
49 - PAULO OLIVEIRA RIBEIRO 
50 - MARIA DAS DORES SILVA DE CARVALHO 
51 - OLIVIO ALVES DOS S~~TOS 
52 - MARIA CLEONICE DI\ SILVA 
53 - 1\NTONIO ESTEVAM LIMA 
54 - E:11\NOEL FERREIRI\ DO NI\SCiriENTO 
55 - MI\NOEL VIANNA DA SILVA 
56 - ~~OEL MORAIS DE QUEIROZ 
57 - MI\NOEL ALVES DE ARAUJO 
58 - JOhO FERRBIRA DE MESQUITA 

.. ' -- -., 
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59 - ROSI\LINA ALVES EI·IILIA.W\ 

60 - MARIA ALDERTWA BAnBOSA 
61 - A:1TONIO VIEIRA TOSTF. 
62 - SEBASTIÃO ;,R!·!i\.~DO MARCELINO 
63 - JOÃO BATISTA VIEIRA 
64 - JOS~ NEVES 
65 - JOS~ SILVA FERREIP~ 
66 - EDUARDO FERREIRA GOMES 
67 - CREUSA PEREIRA LOPES 
68 - FRANCISCO SOARES IIAR'riNS 
69 - ALTAMIRA ALVES DE OLIVEIRA 
70 - CARMELITA DA SILVA IIARTINS 
71 - JOSt GUIMARÃES ~VILA 
72 - JOS~ DA PAZ JULIÃO 

73 - LUIZ FERREIRA 
7 4 - A.'IADEU ALHEIDA BARROS 
75 - JOS~ PIRES NETO 
76 - JOÃO BATISTA GOMES 
77 - JANDIRA MltLIA PEREIRA DE AL.'-IEIDA 
7 8 - COLETA FER.~ANDES DA CUNHA 

79 - JOS~ PEDRO DE AL.'·Il:IDA 
80 - ANTONIO AVELI~O BISPO 
81 - ZACARIAS ALVES DE SIQUEIRA 

· 82 - LUIZ ANTO:IIO DOS SANTOS 
83 - FLORISVI\LDO !URANDA DAHI\SCE~O 
84 - TEREZINfll\ Si\1-IPI\IO GRANGEIRO 
85 - JOÃO .'11\RTINS DA SILVA 
86 - ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA 
87 - JOÃO fiERidNIO DE 1\NDRI\DC 
88 - Dli:IIÃO CANUTO DI\ SILVA 
89 - F~~CISCO CATINGUEIRA LEITE 
90 - LECI GABRIEL DA ROCHA 
91 - VALDEMAR BEZERRA DE AZEVEDO 
92 - TARCISIO BARROS DE PINHO 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - M~DICO - SF-NS-901 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de funco 
• • 

• 

CLASSE 

N9 de funco 

CLI\SSE 

N9 do func. 

30 - refo 53 
52 
51 

• 50 

'B" 

- ref o 49 

- ref. 48 

- rof. 47 

"A" 

- rcf. 46 

- rof. 45_ 

- ref o 44 
- rcf. 43 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - Mr.DICO - SF-NS-901 
CLASSE "C" REFE~IlCIA 53 

EFETIVOS 
30 

Ol - EVI~SIO SfRVULO MARTINS VELOSO 
02 - LUCIANO VIEIRA 
03 - Jose FARANI 
04 - JUAREZ ABDULMASSIH 
05 - LUIZ VIEIRA DE CARVALHO 
06 - EDUARDO LUIZ MOUSINHO MARIZ 
07 - ROBERTO SALERNO 

08 - LUIZ GONZAGA NOVAES GUIMARÃES 
09 - LOURIVAL RIBEIRO DE CARVALHO 
lO - FRANCISCO PAULO DE MENEZES 
ll - FRANCISCO MENEZES DIAS DA CRUZ 
12 - ARNOLDO VELOSO DA COSTA 
13 - RILCO DE ASSIS ARA0JO 
14 - ARNALDO EN~S SGRECIA FERRAZ 
15 - ROBERTO BASSIT LAMEIRO DA COSTA 
16- LYGIA MARIA DE CARVALHO Po'GUERRA 
17 - PAULILIO ADALBERTO CoLo CASTELO BRANCO 
18 - LUIZ ROBERTO DIAS MAGALHXES 
19 - CARLOS ALBERTO OLivr.IRA FARIAS 
20 - ANTONIO CARLOS AMORIM DA COSTA 
21 - MARCELO CHAGAS MUNIZ 

22 - LICIO DE ALMEIDA CASTRO 
23 - EDGELSON JOS~ TARGINO COELHO 
24 - RENATO CI\IIARGO VISCARDI 
25 - CELINA SASSI 

26 - JOS~ FRANCISCO CUPERTINO 
27 - Jose SIL~RIO ASSUNÇÃO 
28 - DOUGLAS LINHARES TINOCO 
29 - LUIZ TORQUATO DE FIGUEIREDO 
30 - JARBAS GONÇALVES PASSARINHO JUNIOR 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE li!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIO:lAL -o ENFEP.':!:IRO - SF-NS-904 

CLASSE "tS!IECI1\L" 

N9 de func. 02 - rcf. 53 
52 
51 

CLI\SSE ua" 

N9 do func. - rcf. 50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 



3'!78 -sábado 30 PIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) Junho de 1979 

N9 de func. 

• 
• • 

• 
• 
• • *01 

- ref. 42 
41 
40 

• 

• 

,39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 

* Classe "A" - Referência 33 - 01 claro da Lotação 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - ENFERMEIRO - SF.-NS-904 
CLASSE "ESPECIAL" - REFE~NCIA 53 

EFETIVOS 
02 

01 - DALVA BASTOS LOPES 
02 - DALVA DE ANDRADE FERREIRA CYRINO 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE lltvEL SUPERIOR 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDAOES DE NIVEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - TgCNICO E!l REIIBILITAÇJIO - SF-NS-906 
CLASSE "ESPECIAL" - REFE~NCIA 53 

.,FETIVO 

01 

O 1 - RANULFO FRAGA 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE lltvEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - ~SIC0LOGO - SF-NS-907 

CLASSE ESPECIAL 

119 de func. 01 - ref. 53 
• • 
• • 

CLASSE "C" 

• 
• 

52 
51 

119 de func. 01 - ref. 50 
• • " • 49 

CATEGORIA FUNCIONAL - T!CNICO EM REABILITAçKO - SF-NS-906 • • • • 48 
47 
46 

CLASSE ESPECIAL 

119 de func. 01 - ref. 53 
• • 
• • • 

• 
• 

52 
51 

CLASSE "B 111 

119 de func • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• .. 

119 de func. 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • • 
• • 

- ref. 50 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

49 
48 
47 
46 
45 
44 

43 
42 

- ref. 41 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• • • • 01 - • 

40 
39 
38 

37 
36 
JS 

34 
33 

* Classe "A" - Reforêncin 33 - 01 claro do lotação 

• • • 
• • • 

119 de func. 
• • 
• • 
• • • 
• • • 

• 
• 

- ref. 45 
• 
• 
• 
• 

44 
43 
42 

41 

CLASSE "A" 

119 de func. - ref. 40 
• 39 • • • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 

• 
• 
• 
• 
• 

• 01 - • 

38 

37 
36 
35 
34 
33 

• Claaae "A" - Referencia 33 - 01 claro de lotação 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - PSICOLOGO - SF-NS-907 
CLASSE "ESPECIAL" - REFE~NCIA 53 

EFETIVO 
01 

01 - JOSE STIVAL 
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Junho do 1979 DrARIO DO CONGRESSO N/\CION/\L (Seção U) Sábado 30 3279 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - PSICOLOGO - SF-NS-907 
CLASSE "C" - REFEReNCIA 50 

EFE'riVO 
01 

01 - ELEONORA RACHEL DE CARVALHO NEGRELLI 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - FARMACtuTICO - SF-NS-908 

CLASSE ESPECIAL 

119 de func. 01 - ref. 57 
• • • • 56 
• • • • 55 
• • • a 54 

CLASSE •o• 

119 de func. - ref. 53 
• • • • 52 
• • • • 51 
• • • • 50 
• • • • 49 
• • • • 48 
• • • • 47 
• • • • 46 

CLASSE "A" 

119 do func. - ref. 45 
• • • .. 
• • • • 43 
• • • • 42 
• • • • 41 
• • • • 40 
• • • • 39 
• • • • 38 
• • • 0'01 - 37 

• Claooo "A" - Referência 37 - 01 claro da lotação 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE M!vzL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - FARMACtuTICO - SF-NS-908 
CLASSE "ESPECIAL" - REFEReNCIA 57 

. EFE'riVO 
01 

01 - PAULO BENEDITO NOGUEIRA 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - ODONTOLOGO - SF-NS-909 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 02 - ref. 57 
- ret. 56 

• •• - ref. 55 
• • • - ref. 54 

CLaSSE •c• 

M9 dot func. 02 - ref. 53 
• • • - nf. 52 
• • • - nf. 51 
• • • - nf. 50 
• • • - :nf. 49 

CLASSE •a• 

M9 do func. 02 - ref. 48 
• • • - nf. 47 
• • • - :nf • 46 
• • • nf, 45 
• • • - nf. 44 

CLaSSE "A" 

119do fane. - nf. 43 
• • • - nf. 42 
• • • - nf. 41 
• • • - nf. 40 
• • • - nf • 39 
• • • • nf. 38 
• • • - nf • 37 

GRUPD- OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - ODO:I'l'llLOGO - SF-NS-909 
CLASSE ESPECIAL - RUEd!iCIA 57 

ErE'I'IVOII 

02 

01 - MAaiA r! E ~ILVA STIVAL 
OZ - ARY PINHEIRO MOREIRA 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDAD!S DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - ODONTOLOGO - SF-NS-909 
CLASSE "C" - REFEReNCIA 53 

I!;FETIVOS 

02 

O l - JOS~ IlEGAL MARRARA 
02 - ZOROASTRO DE FREITAS MARTINS 



3:!KD Sãbado 3D DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL !Seçiio II) Junho de 1~7t 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - ODONTOLOGO - SF-NS-909 
CLASSE "B" - REFEReNCIA 4 8 

EFETIVOS 
02 

Ol- NILTON MONDIN PINHEIRO MACHADO 
02- MARLENE LEMOS 

~· OUTRAS ATIVIDADES DE !l1VEL SUP&RIOR 
CATEGORIA FmiCIONAL:_ENGl':NIIEIRO - SF-NS-916 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 01 ref. 57 
• • • 56 
• • • • 55 
• • • 54 

CLASSE •c• 

N9 de ·func. - ref. 53 
• • • • 52 
• • • • 51 
• • • • 50 
• • • • 49 

CLASSE "B" 

N9 DE FUNC, - ref. 48 
• • • 47 

• • • • 46 
• • • • 45 
• • • • 44 

CLASSE ·~· 
N9 do func. - ref. 43 
• • • ~2 . 
• • • • 4l 

• • • 40 .. • • 39 
• • • • 38 
• • • ,., Ol -• 37 

(*)•Classe •A• - Referência 37 - 01 Claro da LotaçÃo 

GRUPO - OUTMS ATIVIDI\DES DE NtvEL SUPERIOR 
CATEGORLA FUNCIONAL - ENG&NHEIRO - SF-NS- 916 
CLASSE 'ESPECIAL - REFEfttNCLA 57 

EFETIVO 
01 

Ol - JOS~ DRiiULIO DRITO LOPES 

GRUPQ-OUTRAS ATIVIDT,D&S, D& N1VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL- ARQUITETO - SF-NS-917 

CLASSE "r.SpECIIH,U 

N9 de func. - rof. 57 
56 
55 
54 

CI.ASSE "C'' 

N9 de func. - ref. 53 
52 
51 

• 50 
• 49 

CLASSE "D" 

N9 de func. 02 - ref. 48 

" • 47 
• 46 

• 45 
• 44 

CLASSE "A" 

N9 de func. - ref. 43 
42 

• 41 
• • 40 

• " • 39 
• • 38 

" " " 37 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N1vEL SUPERIOR 
CATEGORLA FUNCIONAL - ARQUITETO - SF-NS-917 
CLASSE "B" - REFER!:NCLA 48 

EFETIVOS 
02 

01 - CARLOS MAGNO FAGUNDES FRANCI 
O 2 - LUCIA MARIA BORGES DE OLIVEIRA 

GRUPQ-OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIO!IAL - TtCNICO DE AD!-IINISTRAÇJ:O - SF-NS-9 

CLASSE" ESPECIAL" 

N9 de func. 

" 

- ref. 57 

" 
" 
" 

56 
55 
54 
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ii 
I' 

>23 

Ju11l1U 11~ )!Ji'!J UL\ItiO Utl ('OSCati·:SSO S.H'IOS,\1, !St·-.·àu III Sidnulo JU :.:·~xl 

CLASSE 

N9 de func. 

... 

• • 

CLASSE 

N9 de func. Ol 

" • 
• 

• 

CLASSE 

N9 de func. 

• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

"cu 

"B'' 

ref. 53 

52 

51 

" 50 

49 

- ref. 48 

• 47 

46 

• 45 

44 

"A" 

- ref. 43 

42 

• 41 

40 

39 

38 

• 37 

.E!!!!!:9, 1 OUTRAS ATIVIDADES DE N%VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONJU.: T~CliiCO DE ~UNISTRAçllo 
SF-NS-923 

~: •a• - Referincia: 48 

EFETIVOS 

01 

01 - RICARDO FREDERICO SECCO TlVOIIA 

GRUPO - OUTIIAS ATIVIDADES DE N%VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - CONTADOR - SF-NS-924 

• 
CLASSE ESPECIAL 

119 de func. 02 - ret. 57 

• • • 56 

• • • • 55 

• • • 54 

CLASSE "C" 

N9 de func. - rcf. 53 

• • • • 52 

• • • 51 

• 50 

• • • 49 

CLASSE "B" 

N9 de func. Ol ref. 48 
• 47 

• • 46 
• • 45 
• • 44 

CLASSE. "A" 

N9 de func. - ref. 43 
• • • 42 
• • • • 41 
• • • • 40 
• • 39 
• • • 38 
• • • • 37 

~ : OUTRAS ATIVIDADES DE N%VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FU;·iCIO!IAL : CO~TADOR - SF-NS-924 

S!!!!!. : •c• Referencia, 57 

EFETIVOS: 

02 

01 VICENTE SEBASTI~ DE OLIVEIRA 

02 JOXo BOSCO ALTCg 

CATEGORIA FUNCIO!Il\L 1 CONTADOR - SF-NS-924 

~~ •a• 

EFETIVO 

01 

Referência: 48 

01 , GEJW.DO COUTINHO COR!ltA 

GRUPQ-OUTRAS ATIVI,DADES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FtniCION/\L - ESTAT1S~~ - SF-NS-926 

CLASSE "ESPECI1\L" 

119 de func. - ref • 57 
• • 56 
• • 55 
• • 54 

CLASSE •c• 

N9 de func. - ref. 53 

" • 52 
• 51 

" 50 

*Ol 49 



:I'!H!! Sábado 30 llli\RJO DO CONGRt:SSO NACIONAL !Seção lll Junho de I !l';!t 

NQ de func. 

*01 

- ref. 48 

47 
46 

45 
44 

CLT\SSF. "A" 

N9 de func. 

" 

.. • 
*01 

- rcf. 43 
.. 
" .. 

• 

42 

41 
40 

39 

38 
37 

* Classe "C" - Referência 49 - 01 claro da Lotação 

* Classe "B'' - Referência 44 - 01 claro da Lotação 
* Classe "A" - Referência 3 7 - 01 claro da Lotação 

~ - OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR 

CATEGClRil, FUilCIOilAL - ASSISTEl~TE SOCIAL - SF-NS-930 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 
• • • 
• • • 

NO de func. 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

01 - ref. 53 

- ref. 52 

- r«. 51 

03 - ref. 50 

• zoef. 49 

- zoef. 48 
- ref. 47 

- ref. 46 

- ref. 45 
• ref. 44 

- ref. 43 

- ref. 42 

CLASSE •A• 

N9 de func. 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

- rof, 41 

• ref, 40 

- rof. 39 

- rof. 38 
- rof. 37 

- rof. 36 
- rof. 35 

- rof. 34 
(*) 01 • rof, 33 

(*)- Clanr;c "A" - ncfcrênci.:.~ 33 - 01 Claro dn Lotação 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTt:mE SOCIAL - SF-NS-930 

CLASSE "ESPECIAL" - Referência 53 

EFETIVO 

01 

01 - SIIEILI'. BELOTA TAPl\JOS 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDJ\DES OE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE SOCIAL - SF-NS-930 

CLASSE "B" - Referência 50 

EFETIVOS 

03 

01 L1CIA NARA DE CARVALHO PEREIRA 

02 - HEL01SA HELENA DIAS 

03 - !olARIA DO SOCORRO f"'~VALCANTE 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDA!:ES DE N1VEL SUPERtOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - T~CNICO EH COMUNICAÇI:O SOCIAL 

cODIGo - sr-NS-931 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 de func. 09 - ref. 53 
• • 
• • • 

NQ de t'unc. 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

N9 de func. 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 

CLASSE 

N9 de func. 
• • • 
• • 
• 
• • 
• • 
• • 

10 -

15 -

• 
• 

52 

51 

- ref. 50 

49 
48 

• 
• 
• 
• 

47 

46 

20 - ref. 45 

*A" 

• 44 

• 
• 
• 

43 

42 
41 

- ref. 40 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

39 

38 
37 
36 

JS 

34 
J3 
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Junhu dr l!li!l n11\IUU ou cosc;Ju;sso :'li.\('IO!'i.-\L rSe.,·;~o 111 S;i.badu :10 -:.:'!83 

GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGDRI,\ FUNCIO!IAL : T~CNICO EM CQtiY!!J.Ç[\_ç[;o_ S_oCIAL 
CLASSE ESPECIAL - Referência 53 - SF-NS~9Jl 

EFETIVOS 

09 

Ol - FRANCISCO DAS CHAGAS POMPEU FORTUNA 
02 - ANTONIO AUGUSTO GENTIL CABRAL 
03 - GILZA DE ALMEIDA 
04 - MARIA DAS GRAÇAS TAMIININI HENRIQUES 
OS - MARIA DE FltTn!A MACHADO 
06 - VICENTE LIIIONGI ·NETTO 
07 - MARIA DA GRAÇA IIILtT PEREIRA 
08 - A07\0 CARRAZONI DE JESUS 
09 - JOS~ TARC!SIO SABOYA HOLANDA 

GRUPO: OUTRAS ATIVIDACES .CE N!VEL SUPERIOR 

~CRIA FUNCIONAL : T~CNÍCO EM ÇaMUNICAc!iQ...S,9CIA<
CLASSE ESPECIAL - Referência 52 - SF-NS-931 

EFETIVOS 

lO 

Ol - PAULO DOMINGOS R~GO NEVES 

02 - SEBASTIÃO GOMES DE ALMEIDA FERNANDES 
03 - IPEMERY JOSt MARTINS DA CUNHA 
04 - NELSON CLEOMENIS BOTELHO 
05 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES 
06 - JOS~ DO CARIIO ANDRADE 

07 - JOSJ! AUGUSTO ARCOVERCE CE IIELO 
08 - PEDRO HELvJ!CIO BONTEIIPO 
09 - MltRCIO TJ!LIO LIIIA 
10 - PATERSON GOI!ES DE FIGUEIREDO 

~: OUTRAS ATIVICADES DE N!VEL SUPERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL : T~C!!ICO E!1 CDfiUI!ICAÇ1iO SOCIAL 
CLASSE "ESPEC!J\L" - Referência Sl ' - SF-NS-931 

BPETIVOS 
lS 

01 - J07\0 EVANGELISTA BELtM 
02 - ANTONIO OLAVO DE ALMEIDA 
03 - ROBERTO MOREIRA SANTOS 
04 - SIDNEY JOSt KRONEMBERGER 
05 - LUIZ ALBERTO FRANCO CARNEIRO 
06 - HAROLDO CERQUEIRA Lif!A 

07 - NENA MOCHEL HATOS PEREIRA LIMA 
08 - REGI!!A L0CIA IIENDONÇA RATTO 
09 - JOSt CARLOS PEREIRA DA SILVA 
10 - ARf!ANCO AFFONSO DA SILVA 
11 - J01íO BAYRTON SAMPAIO 
12 - EUNICE RIDEIRO DE ALDUQUERQUE 
13 - J0/\0 DICJ\LIIO GOMES CE SOUZA 
14·- IHLf!A COSTA FERREIRA 
15 - SILVIO IIAUAGEN SOARES 

~: OUTRAS ATIVICACES DE N!VEL SUPERIOR 

CJ\TEGORI!\ Fü~!C!Ol1t\!. : T~C:JICO !::!·1 COaUUICAÇJ\0 SOCIAL 

~ : 11 B" - Referência 45 - SF-NS-931 

EFETIVOS 

20 

Ol - ANA MARIA DE CASTRO E SILVA OLIVAL 
02 - ZAYRA flOREIRA PIMENTEL 
03 - MANOEL POMPEU FILHO 

04 - ALBl!RICO CORDEIRO DA SILVA 
OS - NAPOLE/\0 TOMt DE CARVALHO 
06 - LUIZ REIIATO MILANI 

07 - LUIZ FERNANDO LAPAGESSE 1\LVES CORR~A 
08 - CL~UDIO DA COSTA BERNARDO 
09 - 1\LICE MARIA LINS f!ARTI!IS 

lO - JORGE FREDERICO DE ALMEIDA SANTOS 
ll - MltRNIA L0CIA DEZERRA 
12 - ISABEL CRISTINA PERNA BOIA 
13 - AUGUSTO LOPES RIBEIRO 
14 - ANA L0CIA AYRES Ki\LUME REIS 
lS - OTTO 11AGIILH1iES NETO 
16 - VIRG!NIA IIARIA DE FARIA LARANJA 

17 - ZtLIA MARIA DE NOVAES CARNEIRO CAMPELO 
18 - AND~A LIUS DE ALBUQUERQUE PEREIRA 
19 - MARIA NILZA PEREIRA DA SILVA 
20 - DEUZÂLIA AZEVEDO RODRIGUES 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDIIDES DE li!ITEL SUPERIOR 

CATEGORI,\ Flr.lCIO:IAL - ·DIDLIOTf;CARIO - SF-NS-~32 

CLASSE 11 ES!JI:CIAL" 

N9 de func. 07 - ref. 53 

03 - 52 

Sl 

CLASSE "B" 

N9 de func. - rcf. 50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 



32M Sábado 30 DrARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio I!) Junho de lil7!1 

CLASSE ''A" 

N9 de func. 

" 

" . 
" . " ·*03 

- ref. 41 

40 

" 
• 

" 
• 

39 

38 
37· 

36 

JS 
34 

33 

* Classe ''A" - Referência 33 - 03 Claros da Lotação 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDI)DES DE NfVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - BIBLIOTE~IO - SF-NS-932 

CLASSE "ESPECIAL" - REFERtNCIA 53 

EFETIVOS 

07 

01 - IIRILQA FONSECA DE SOUZA 

02 • VERONICE DE MATOS MAIA 

03 - c1NDIDA MARIA PIRAGIBE GRAEFF 

04 - LEATRICE HELENA MOELMANN 

OS - MARCELE MARIA OLIVEIRA 

06 - c1NDIDA AGUIAR NARA 

07 - FÃTIMA REGINA FREITAS RODRIGUES 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - BIBLIOTECÃRIO - SF·NS-932 

CLASSE "ESPECIAL" • REFERI:NCIA 52 

EFETIVOS 

03 

01 • BENEDITA MARIA DE SOUZA 

02 • MARIA APARECIDA LE~TE CESIIRINO LABIIRTH 

03 - CAROLINA MARIA POMPEU FORTUNA 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - 'i'tCNICO EM LEGISLAÇJIO E ORÇAMJ! -···.- . 
o0DIGO - SF-NS-934 

CLASSE ESPECIAL 

N9 do func. 

• " 
• • 

27 - rof. 57 

56 

55 

5•1 

* Clasae 

CLASSE "B" 

N9 de func. 01 - ref. 53 

52 

51 

• 

• 
• • 

CLASSE "A" 

N9 de func. 
• • 
• • 

• • (*) 08 

"A" - ru>ferência 

• 

• 
• 

• 
• 

44 - 08 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

Claros da 

GRUPO • OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR 

Lotação 

CATEGORIA FUNCIONAL - _!!Çll.,ll;Q..~f!_;E,~l~LAÇÃO E_QRÇ~._!fEg 
o0DIGO - SF·NS-934 

CLASSE "ESPECIAL~ - REFE~NCIA 57 

EFETIVOS 

27 
01 - JOÃO MUGAYAR 

02 - WALTER FARIA 

0 3 - EUROS JOS2 COSTA SANTOS 

04 - THEO PEREIRA DA SILVA 

OS - YAMIL DE SOUZA OUTRA 

06 - CARLOS WALBERTO CHAVES ROSAS 

07 - JOSt GREGÕRIO DA FONSECA 

oà - JOÃO GERALDO BUGARIN 

09 - ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS 

lO - JADILNEY PINTO DE FIGUEIREDO 

11 - VIRGfNIA AD~IA PASSUELO 

12 - ROSA VILLA RIOS 

13 - ALAYLSON RIBEIJIQ PEREif;A 

14 - ABELARDO GOMES FILHO 

15 - EDGARD LINCOLN DE PROENÇA JIOSA 

16 - MARIA IGNEZ BROWN RODRIGUES 

17 - LUIZ LACROIX LEIVAS FILHO 

18 - JONAS RAMOS 

19 - JÔÃO ALVES FERREIRA 

20 - MURILO ALBUQUERQUE MACIEL 

21 - LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

22 - CAIO TORRES 

2 3 - ABEL RAFAEL PINTO 

24 - JAYME CORRI:A DE S~ 

25 - JOS2 JABRE BAROUD 

26 - ANGELA MARIA DO CARMO 

27 - CLIIUDIO CARLOS RODRIGUES COSTA 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - T~CSICO EM LEG!SLAÇÃO E ORÇAMENTO 

C6DIGO - SF·NS-934 

CLASSE "B" - REFERI:NCIA 53 

EFETIVOS 

01 

01 - TENISSOY DE ARA0JO LIMA 
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~:ARTESANATO 

CATEGORIA FU:ICIONAL - ESTRUTURJ", DC Oll!ll,S E :n::TALURGIA 

SF-ART-701 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 03 - ref. 37 

• • • • 36 

• • • - • 35 

CLASSE •o• -~ 

N9 de func. ... ref. 34 

• • • • 33 

• • • • 32 

• • • 31 

• • • • 30 

CLASSE "C" ... CONTRI\J.lESTRE 

N9 de func. - ref. 29 

• • • • 28 

• • • 27 

• • • 26 

• • • • 25 

• • • 24 

CLASSE •a• - ART!FICE ESPECIALIZADO 

N9 de func. 13 - ref. 23 

• • • • 22 

• • • • 21 

• • • • 20 

CLASSE "11.." - ART!FICE 

N9 do func, ... ref. 19 

• • • • 18 

• • • 17 

• • • • 16 

• • • • 15 

• • • 14 

~:ARTESANATO 

CATEGORIA FU<ICIONAL : ESTRUTURA DE OBRAS E MET.'ILURGIA 
_. -SF-ART-701 

~ 1 'ESPt;CIAL' - REFE,.,.!ICIAI 37 

EFETIVOS• 

03 

Ol - VALeRia FRANCISCO DE LIMA 

02 - WOLNEY ROSA 

O 3 - RUI MARIANO 

CATEGORIA FUNCIONAL : ESTRUTURA DE OBRAS E METALURGIA 
-SF-ART-701 

~ I 'D' - REFE~NCIA : 23 - ART!FICE ESPECIALIZADO -

EFETIVOS 

13 

01 - ANTONIO ALVES DA SILVA 

02 - MOYS~S REIS 

03 - JOS~ ALVES DOS SA!ITOS 

04 - JOS~ TEIXEIRA SOBRINHO 

05 - LORO!SIO FERREIRA DE PAULA 

06 - MARCOS FERREIRA DE PAULA 

07 - DORVELI!IO LEMOS DO PRADO 

08 - ARLINDO ALMEIDA 

09 - MIGUEL DA SILVA 

lO - JOS~ AVELINO DA SILVA 

ll - ANTONIO FEITOSA DA SILVA 

12 - JO~ FERREIRA DE BRITO 

13 - MXxlMO DA COSTA E SILVA 

~ - A R T E S A N A T O 
CATEGORIA FUNCIONAL - I.RT!FICE DE !lECllUICA -

SF-ART-702 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 04 - Ref • 37 

• • • 36 

• • • 35 

CLASSE •o• - MESTnE 

N9 de func. 04 - Ref. ~4 

• • • 33 

• • 32 

• • • 31 

• • • • 30 

CLASSE "C" - CONTRAf.!ESTRE 

N9 de func. 18 - Ref. 29 

• 28 

• • 27 

• • • 26 

• • 25 

• • 24 

CLASSE "D" - ART!FICE ESPECIALIZADO 

N9 de func. 

• 

ll- Raf. 23 

22 

21 

(*) 02 20 
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CLASSE "A" - ARTfFICE 

N9 de func. - Ref. !9 

• " 18 

• • • 17 

• • • 16 

• • • • 15 

• • • • 14 

(*) C1asne "D" - Art!fice tspcciali:ado- Ref. 20-

02 Vagos 

GRUPO: A R T E S A N A T O 

CATEGOniA FUNCIONAL: AST!FICE DE IIEcllNICA -
SF-ART-702 

~: ESPECIAL.- Referência: 37 

EFETIVOS 

04 

Ol - ANTONIO EXPEDITO DOS REIS 

02 - JORGE TEIXEIRA LEITE 

03 - EDUAROO CHODON 

04 - SEBÀsTII(O FI.GUEIRA SANTANA 

CATEGOniA FUNCIONAL: l\llT!FICE DE l·IEcllNICA -
SF-ART-702 

~: "D" - MESTRE - Referência: 34 

EFETIVOS 

04 

Ol - CREIIILDO ZEFERINO ALVES 

02 - JOSI!l BEZERRA XII-IENES 

03 - AGNELO BORGES DE BRITO 

04 - ERNANDI ALcJliiTARA OLIVEIRA 

CÀTEGORIA FUNCIONAL: ART!FICE !)E IIECÂIIICA -
SF-ART-702 

~: •c• - CONTRAMESTRE - Referencia: 29 

EFETIVOS 

18 

01 - SEBASTII(o CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO 

02 - GENILSON DO ESP!RITO SANTO JAMAR 

03 - JOSl!l FIRMINO GALVIo 

04 - AUREO sA MIRANDA 

OS - DEJAIR CARVALHO REIS 

06 - ADRIIo SOARES BARBOSA 

07 - MANOEL VICENTE DE MOURA FILHO 

08 - ANTONIO DIAS ROSA 

09 - MANOEL SOUZA 

lO - Joio ANTONIO BARBOSA LOPES 

11 - VALDETWO FERREIRA 

12 - VALTER FERREIRA 

13 - HEITOR IVAN NOBOHHA DE CARVALHO 

14 - HERIWIO LIMA DE ALBUQUERQUE 

15 - JUBERTO VIEIRA .DOS SANTOS 

16 - JOAo RIBEIRO DOS S.NITOS 

17 - RIIIMUNDO NONATO M SILVA 

18 - CRISPIH DE OLIVEIRA 

I 

CATEGORIA FU:lCIOIIAL: ART!FICE DE MECl\NICA - SF-ART-702 

~ : "B" - ART!FICE ESPECIALIZADO Referência: 23 

EFETIVOS 

11 
01 - NEUDIR GONÇALVES SANTIAGO 

02 - AYRTON JORGE CLAPP 

03 - ARMeNIO FERREIRA PINTO 

04 - ANTONIO ALVES SANTOS 

"05 - SEBASTII(O JACINTO DE ASSUNÇ)Io 

06 - JOS2 RODRIGUES SAMPAIO 

07 - JCLIO MARTINS 

08 - FfLIX DOS SANTOS FILHO 

09 - SEBASTIAO CARLOS DA ROCHA 

lO - MAHOEL QUINTILIANO DA SILVA 

11 - AURINO CARVALHO 

GRUPO-ATIVIDADES ARTESANATO-ART!FICE DE ELETRICIDADE 

E COMUNICAÇAo 

CATEGORIA FUNCIONAL ~ ART!FICE DE ELETRICIDADE E 

COHUNICAÇAO SF-ART-703 

CLASSE ESPECIAL - MESTRE 

119 ele func. 
• • • 
• • • 

10 - ref. 37 
• 
• 

36 

35 

CLASSE •o• - HESTRE 

119 de func. 15 - ref. 34 

• • • 06 - • 33 

• • • • 32 

• • • • 31 

• • • • 30 

CLASSE •c• - CONTRAMESTRE 

119 de func. 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

CLASSE 

119 ele func. 
• • • 
• • • 
• • • 

10 - ref. 29 

• 28 

• 27 

• 26 

• 25 

• 24 

•a• - ART!FICE 

11 - ref. 23 
• 
• 
• 

22 

21 

20 

CLASSE "A" - ART!FICE 

119 ele func. - ref. 19 

• • • • 18 

• • • • 17 

• • • 16 

• • • • 15 

• • • 14 

ESPECIALIZl\DO 
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~~ A I< T E S A N A T O 

CATEGORIA FUNCIO!IAL: AR1'I~ICE OE ELETR!CIOADE E 

COIJUtiiCloÇÃO SF-ART-703 

~: "ESPECIAL• -. Referência: 37 

EFETIVOS 

lO 

Ol - PAULO DE CARVALHO COES . 
02 - OURVILLE OE BARROS SILVA 

03 - GET0LIO DA GAMA VOLNEY 

04 - JAIR COELHO. BAYMA 

OS - AURINO MENDES DE VASCONCELOS 

06 - MANOEL PORFIRIO BEZERRA 

07 - GERVJI.siO JOSJ! DOS SANTOS 

08 - PEO!Il PAULO FERREIRA 

09 - DARiiiN ARA0JO DE CARVALHO 

lO - MIGUEL HONORATO DOS SA.'lTOS 

CATEGORIA FUNCIONAL: ARTI~ICE OE ELETRICIDAOE E 

COHUNICAÇÃO SF-ART-703 

CLASSE: "D" - MESTRE Referência: 34 

EFETIVOS 

lS 

01 - MANOEL SOARES FILHO 

02 - SJ!RGIO FIGUEIRA CASTELO BRANCO 

03 - SIR PERES DE BARROS 

04 - MALBA PONTES IBIAPINA 

OS - JOSJ! LUIZ OE SOUZA 

06 - LUIZ FERREIRA FEITOSA 

07 - FRANCISCO OLZVEIRA 

08 - AFONSO CLI~RIO PORTO CJ!SAR 

09 - JOSJ! RIBEIRO FILHO 

lO - HERCULANO PEREIRA DE AZEVEDO 

11 - LE0NIOAS DA SILVA BRAGA 

12 - ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS 

13 - REGINALOO VIEIRA 

14 - OTJ\VIO PEREIRA DA CRUZ 

lS - JOSIAS PEREIRA RIOEIRO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ARTIFICE OE ELETRICIDADE E 

COMUNICAÇJ\0 SF-ART-703 

~: "D" -~ - Referência: 33 

EFETIVOS 

06 

Ol - GILOCMIRA DE CASTRO ATAHIDE 

.02 - JOSJ! NETO DA SILVA 

03 - GERTRUDES FRANCISCA DA CONCEIÇJ\0 

04 - MARIA DALVA DO NASCIIIENTO 

OS - IARA ALVES LEPLETIER 

06 - IRANI DE SOUZA VERG!LIO 

ÇATEGQBifi FUNCIONAL - ART!FICE OE ELETRICIDAOE E 
COMUNICAÇJiO SF-ART-703 

~: "C" - ~UTJ'tA!.1ESTRE - Referência: 29 

EFETIVOS 

10 
/ 

01 - HICANOR RIBEIRO DA SILVA 

02 - HU~RTO BALBINO E SILVA 

03 - LOURIVAL BRASIL 

04 - LOURIVAL JULIJio DA SILVA 

OS - FRANCISCO EVARISTO OE PAIVA 

06 - RAIIlUNDO MENDES RIBEIRO 

07 - MANOEL JAMES PONTES IBIAPINA 

08 - SEBASTIJio MIGUEL DA SILVA 

09 - JOSJ! PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO 

10 - PRIMIANO GOMES DE OLIVEIRA 

CATEGORIA FUNCIONAL - ARTIFICE OE ELETRICIDADE E 

COIIUliiCAÇÃO 
Classe ; "B" - Art!fice Especializado• Referência: 23 

EFETIVOS 

ll 
Ol - WILMA BORGES OE SAijTANA 

02 - MATHILDE JABRE 

03 - JOSJ! DOS ANJOS 

04 - HELEZENITA AUORAOE CIIAVES 

05 - MANOEL DA PAixliO .PEREIRA DA CURZ 

06 - NORMA SARMENTO DE ALMEIDA 

07 - EZIR SOARES I!ENDONÇA 

08 - CECI FERREIRA COELHO 

09 - MARIA AUXILIADORA FERREIRA ANTOif!o 

lO - ADELAIDE RIBEUO DA SILVA 

11 - SEBASTIANA VIEIRA INoctNCIO 

~ - A R T E S A N A T ·o 
CATEGORIA FIDICIONAL - ARTIFICE DE CARPINTARIA E 

MARCENARIA SF-ART-704 

CLASSE ESPECIAL 

N9 de func. 04 - Ref, 37 

• • • • ·36 

• • • - • 3S 

CLASSE "D" - MESTRE 

N9 de func. - Ref, 34 

• • • • 33 

• • • • 32 

• • • 31 

• • • (•) Ol - • 30 

CLA..C:SE "C" - CONTRAMESTRE 

N9 do func. 16 - Ref, 29 

• - • 28 
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• • 
• • • 

• • 
• • • 

• 
• 
• 
• 

27 

26 

25 

24 

CLASSE "B" - ARTfFICE ESPECIALIZADO 

N9 do func. 03 - Ref. 23 

• • • 
• • • 
• • • 

CLASSE 

N9 de func. 
• • 

• • 
• • • 
• • • 
• • • 

• 
• 
• 

"A" - ART!FICE 

- Ref. 

• 
• 

• • 
• 
• 

22 

Zl 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

(*) - Classe •o• - MESTRE - Referência 30 - 01 Vago 

~:ARTESANATO 

CATEGORIA FUNCIONAL: A:'.T!FICE OE CARPINTARil• E 

i'IARCENARIA SF-ART-704 

~~ ESPECIAL - lleforência: 37 

EFETIVOS 

04 

01 - Hl!LIO DAS CHAGAS QUERINO 

02 - JOS2 LUIZ DO NASCIMENTO 

03 - DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS 

04 - WALPER RODRIGUES PEREIRA 

CATEGORIA FUNCIONAL: ART1FICE OE CARP!!;TARIA E 

MARCENARIA SF-ART-704 

~~ °C0 
- COIITRAMESTRE - Referência: 29 

EFETIVOS 

16 

01 - LEONARDO CORDEIRO DA ROCHA 

02 - DOMINGOS SJtVIO DO NASCIMENTO 

03 - ~~ATO LUIZ DE MOa~S 

04 - EUZ2BIO GONÇALVES DA ROCHA 

OS - JAIR ALVES DE OLIVEIRA CASQUEIRO 

06 - L0CIO JOSf DA SILVA 

07 - JOS2 GALDINO DE OLIVEIRA 

08 - FRANCISCO JOS! CAVALCANTI 

'o9 - OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS 

lO - JOJtO BATISTA DAS CilADAS QUERINO 

11 - FRANCISCO SEVERINO DA CRUZ 

12 - FRAIICISCO HARTINS GOMES 

13 - LUCAS DOS SANTOS 

14 - FRANCISCO ALVES FERREIRA 

15 - LPENOR PINl'O DE MORAES 

16 - JOSC AIITOIHO DA SILVh 

CATEGORIA FU:iCIOtlAL: A!lT!FICE DE CARPI:ITARIA E 
I'IARCENARIA SF-ART-704 

Classo: •s~ - Art!ficc Espocializüdo- Rcfcrãncin: 23 
EFETIVOS 

03 

01 - JOAQUII1 ORTEGA FILIIO 

02 - FRANCISCO GOMES DE FREITAS 

03 - IVONE DA SILVA FERREIRA 

TABELA PERMANENTE 
(Quadro de Pessoal Regido pela CL T) 

Com Dlstrlbulçio das Referências de Vencimentos dentro das di· 
versss Catqurlos Funcionais e reopectl•as Relações Nominais 

QUADRO DE PESSOAL ~ 

CATE<~RIA FUNCIONAL : ASSISTENTE LEGISLATIVO 

~ : 'C" REFERJ!NCIA: 41 

01 - SILVIO FEI!NANDES SOARES 

CATEGORIA FU!ICIONAL : ASSISTENTE LEGISLATIVO 

~: ~c• REFERJ!NCIA: 40 

01 - IGN!lS DE ALBUQUERQUE SEVE GOMES 

CATEGORIA FlltiCIO:IAL : ASSIS'rE:lTE LEGISLATIVO 

~ : "B" REFERJ!NCIA: 34 

01 - IDALINA PORTELLA DE OLIVEIRA E SILVA 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGEN'rE ADMINISTRATIVO (CLT) 

~: •c• REFERJ!NCIA: 36 

O 1. CARMEN NONTORO VEN'rURA 

~: •n• REFERJ!NCIAI 31 

01. JULIETA SANTOS 

CATEGORIA FUNCIONhL: TCCNICO EM LEGISLAÇ~O E 

ORÇA!IENTO (CLTI 

~: "n•• 

01, Jose OE QUEIROZ C~~POS 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE PORTARIA (CLT) 

~:"C" REPE~NCIA: 17 

01. GUSTAVO JOS2 DA SILVA 

CATEGORIA FUNCIO!IAL : MOTORISTA OFICIAL (CLT) 

~~ "B" REFE~NCIA: 20 

01, JOSl! MARIA LEITE AGUIAR 

02 ,JORDl\11 MIRANDA LOPES 

03, ANTOOIO DIAS DO NASCIMENTO 

OC ,BARTOLOMEU ALVES DE JESUS 

05, WAGNER CABRAL DA COSTA 

06. JOSl! DE liLENCAR DA MATA 

07. NEY GONÇALVES 

08, ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO 

09 ,ANTONIO ALVES DOS SANTOS 

lO. CELSO HENRIQUE DA ROCHA 

11, DOUGLAS SCKIETTI RODRIGUES HARriNS 

12 .FLORIPEDES JOSl! DE ARA0JO 

13. FRANCISCO JOXO DE SOUZA 

1C, FRANCISCO OLIVAL DE FREITAS FREIRE 

15. IVO JOSl! DA SILVA 

16, JOSINETE PESSOA VERAS 

17, JOSl! ARIMATl!A DE OLIVEIRA 

18. NARCIZO MARIA 

19. OSCAR CASRAL DA SILVA 

20. ALCEU VIEIRA GOMES 

21, WANDERLEY JOSl! NEIVA SOUTO 

22. ANTONIO OLIVEIRA ANDRADE 

23. AU~CIO ALVES CALDEIRA 

24, CLEUOE RODRIGUES NACIIADO 

25, CLXUDIO OLIVEIRA PINTO 

26. GENIVAL RODRIGUES DE PAULA 

27. JOSl! ALFREDO LIRA DA SILVA 

28. JAMACY COROE IRO DE GOIS 

29, JOSl! Juvl!NCIO DE ALBUQUERQUE FILHO 

30. EDSON FIGUEIREDO DE SOUZA 

31, PAULO PEREIRA DA SILVA 

32, CARLOS ARTIIUR PEREIRA 

33. NARDI WENSING 

34, VALDEIR COSTA 

35. SEBASTIXO MOREIRA DOS SANTOS 

36. JOXo PAIXXO DE LIMA 

37 • JOSl! IIUMBERTO RIBEIRO 

38 a 43 - Claros da Lotação 

CATEGORIA Fm!CIONAL: AGENTE DE PORTA~IA 

~"B" REFE~tlCIA: 12 

01. OLINDO COSTA BILEGA 

(CLT) 
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,\TO DO J•HESJUENTE :'>',11 IH, DE l!li!) 

O Prcs:dl'lltL' do Senado Frd~"l'al, no uso dt• suas a!ribu!çfit!S 
re~lml'nt.1ls t' eh' acordo com o disposto no artigo 2.0 , lctrn h, do 
Ato n.U 2, dt' 1973. da Com1s.süo Dlrctom. e t(•nclo ~Jm vista a declsúo 
da mesma Comi~são, adolada na RPtmião ele 29 ele junho de 
107!1, I'('."OIVt': 

/utmltlr. sob a formn dl' contrnto, :c;ob o r~Himc juricllco da 
Consollclnçúo das Leis do Trabalho, Vlvaldo dn Paixão Azt>vcd:J 
Na.schm.•nto, Rnlmundo Jose Sonl't' . ...,, Urcs José dos Santos. Osmnir 
Hf'nr!QIIL' ela Siiva. Benedito Leandro de Jcsu.s, Elclo Martins c 
Odt•clo Carvnlho da Silva. para exercerem o emprego de Artiflcc 
de Mt•cúnlco. Classe "A", Referência 14, do Quadro dr Pessoal 
CLT do Senado Federal. 

Srnndo Feclernl, 29 dt> junho de 1D79. - Senador Luiz Viana, 
Prcslclentc. 

J\TO DO PRESIDENTE N." 19, DE 197!) 

O Prcsldentl' do Senado Federal, no uso das suas atribulçõrs 
regimentais c ele acordo com o disposta no artiRO 2.0 , letra b, da 
Ato n.o 2. ele 1073. da Comissão Dtt·ctorn, c tendo cm vista n deci~ 
são da mt•sma Comissáo em rcunlfta de 29 de junho de 1!170, 
rc::olvc admitir. sob a forma de contrato, cm regime juricllca da 
consolldnçúa das Leis da Trabalho, . .1\ntcra Pinta Sobrinho c Luiz 
Fernando de Barros, para o emprego de Motorista Oficial, Classe 
''A'', RL"fcrêncla 14, do Quadro de Pessoal CLT, a partir desta data. 

Senado Federal, 29 de junho de 1079. - Senador Luiz Viana, 
Presidente. 

GRUPO BI!,\SJLEIRO D,\ UNIAO JNTERPARLMIENTAR 

ATA DA SESSAO PLENARIA, REALIZADA EM 21-6-70 

As dez horas do dia vinte c um de junho do ano de mil nave
centos e setenta e nove, reúne-se, L'm sua Sede, a Sessão Plen:i.rla 
da Grupo Bmsllcira da União Intcrparlamentar, presentes os Sen
hores Deputado Rnymundo Dinlz, Presidente; Senador Tarso Outra, 
Vicc~Presidcntc: Deputadas MacDowcll Leite de Castro. Secreta~ 
rla, c Rogério Réga, Tesoureiro; Senadores Saldanha Dcrzi, Mendes 
Canale, Lázaro Bnrboza, Agcnor Marta, Mauro Bencvldcs. Lomanto 
Júnior, Josê Llns. Roberto Snturnlno. Affonso Camnrgo, Paulo 
Brossard c Nel.son Carneiro; Deputadas, Jocl Ferreira, Rosa Flôrcs, 

= ::::. -=-- ·-

Jt•rênlm:::~ Santana, Carlos Santos, Eloy Lcnzl. Gr.rnlclo Hulhôe.s, 
Ji'{'rnnndo :-.t;q~aihàPs, Hu~o Nnpoleüo, Honwm Santo:-;, AlbertH 
1-lortm:Liln, Fmtuda Leite, Daso Coimbra, António FlorCnclo, Ubal
clo BarCm e Pnes de Andrade. Hnvrnclo nÚilll'I'O lr~nl, o Sr!nhar 
Pn·slclcntc dt>clara nbertos os trabnlho:c; c csclnrece que a Sc:~sãu 
fora convocnda. depois do prnzo regimental, Isto c dez de mala 
em razüo das obras l'l•allzndns na St>dc do Grupo. Acrc'iccnt.n sua 
ExcciCncin qur o, Rclatorlo dns atlvlcladcs do Grupo, ctm·anw o nno 
de mil novecentos r setenta c oito, não 11adcn\ ser aprL"sentado, 
durante n prcscntf' Sc~<;fl,o, IJOI' se rncontrar ausente elo Pais o 
Deput~.clo Thalc.s RamnJho, que exercia o cargo de Secretário elo 
Grupo ll:tQUP!c ano. b:m sc~uldn, a Se.'isflo Plcnnrla proce(\e, nos 
termos elo artigo v!ntc c quatro da Estatuto, ô. votação d"s contns 
relativa:. no exercício financeira de mil novecentas c scr.cnL;\ c alto, 
que são :-~provadas por unanimidade. Também súo aprovadas por 
unnnlmidade as emendas ao Estatuto da Grupo de números um 
e dois c quatro n seis, de autoria do Senador Tarsa Dutra, c de 
número tl'ês, de autoria do Senador Nelson Carneiro. apreciadas 
fav:lravclmcntc na Reunião da Comissão Dclibcratlva de 7-6-70, a. 
.saber: Emenda n,u I -- Rcdtja~se assim o artigo onze: "lrnedlnta-
mcntt• ...... a escolha da Comissão Dlretorn, que se compõe de 
Presidente, 1.0 c 2.0~Vicc-Presldcntes, Secretário c 'fesourr•lra." 
Emenda n." 2 - Acrescente-se no artigo 14 o scR:uinte pará~rafo 
3.0 , renumcrando-sc cm 4.u o atual par:i.gmfo com aquele número: 
"Em núrnE'ro de dois c pl:'rtenccntcs a partidos diferentes, os repre~ 
scntantc.s da Grupo Brasileiro junto no Conselho Inte1·parlnmcn~ 
tar deverão originar-se alternadamente de cada Casa do Con
gresso Nac!anal c serão eleitas cm conjunta, para o cxcrciclo de 
período simultâneo de mandato." Emenda n,0 3 - Acresccntc~sc 
ao nrtlgo 15 o Inciso VII seguinte: "VII - Autorizar despesas de 
prunto pagamento nté a limite estabelecida cm lei." Emenda n." 4 
- Redija-se assim o par:i.gmfo 1.0 do artigo 32: "No lntNcssc de 

... mais dais membros Integrantes. pelo respectiva Presidente, 
cm .......... desde que as escolhidos sejam filiadas no Grupo 
Brasileiro." Emenda n.0 5 - Redija-se assim o artigo 36, supri
mindo-se os seus parágrafos: "e vedada n escolha de titular pnrn 
função diretlvn do Grupo Brasileiro, na periodo Imediato itqucle 
em que tenha exercida qualquer uma delas." Emenda n.o G ~ 
"Suprlmam~se o nrtlco 43 e seu parágrafo única.'' Nada mais ha
vendo a tratar, suspcnde~sc a Sessão para que se lavre a Ata. 
Reabertos os trabalhos, O.s onze horas c trinta minutos, é a mesma 
lida e aprovada. Eu, MacDowell Leite de Castro, Sccrctãrlo, lavrei 
a presente Ata que Irá à publicação. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMJSs.\0 DE ,\GRICULTUI!A 

5." REUNIAO. REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 1979 

As dez horas do dia vinte etc junho do ano de mil novecentos 
e setenta e nove, na Sala de Reuniões da Anexo "8", presentes os 
Senhores Senadores Evel:isla Vieira - Presidente. Passos Põrto, 
José Llns, Benedito cancllas c Pedro Pedrosslnn, reúne-se n. Comis
são de Agricultura. 

Oetxnrn de comparecer, por motivo justificado, as Senhores 
Senadores Leite Chnvc'l c José Richn. 

e dispensada a leitura da Atn da reunião anterior, que é dada 
cama aprovada. 

Constantes da pauta, süo relatados os seguintes pareceres: 
Pelo Senhor Senador Pedro Pedrossian: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da St.'llado n.u :!20, de 
1975, que "D:i. nova rcdnçãa ao artigo 1.0 , ela Lei n.u 5.960, de ll 
de dezembro de 1073, que "Institui o Programa de Garantia da 
Atlvldadc Agropcculirla". 

Durante a. discussão é concedida vista no Sr. Senado Jose 
Llns. 

Parecer pela nprovnçii.u da Emenda de Plenário na Projeto 
de Lei do Senado n.0 178, de ln76, que "acrescenta pnrô.HI'nfo 
única no artigo 34 da Lei Complementar n.u 11, de 25 de maio de 
1071, estabelecendo prescrição qüinqücnal parn, as Importâncias 
dov1dns no FUNRURAL". 

Durante a dlscussf1o c votnçõ.o, é o parecer aprovado por unnnl
m1dado. 

l'clo Senhor Scnndor José I.lns: 

Parecer favort\vcl à Mcnsa(.:em n,0 DO, de ID70, "Do Senhor 
Pre.'ildr.nte da Repllbllcn, sollcltnndo autorlzaçUo do Senado Fc~ 
dera!, ,o;cjn nutorlznda a nllrmnçf10 de terras públlcas no Munlclplo 
dr! Süo Ji'cllx do Xlngu fPA!". 

Durante a discussão fazem uso da palavra os Senhores Sena
dores José Lins, Benedito Cancllns, Pedro Pedrosslnn c Passos 
Pôrto. opinando os dois Ultimas pelo adiamento do exame do 
parecer. 

A Comissão decide adiar a apreciação da matéria para urna 
reunião, cxtrnordlnó.ria, que se fará realizar no próximo dia 26 
da corrente. 

Para tanto, seró. solicitada. a presença de Representantes do 
Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária e da Cons
trutora Andrade Gutlerrcz S/A, abjetlvnndo n obtenção de escla
recimento sobre a proposição. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcunlii.a c, para 
constar, cu Sõnln de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata, que, Ilda c npravndn, será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

7.'' I!EUNJAO, ltEALIZAD,\ EM 27 DE JUNIIO DE 1070 

As dez horas da dia vinte c sete de junho do ano de mil 11ovc~ 
centos c setenta c nove, na Snln de Reuniões do Anexo "B", pre
sentes os Senhores Senadores Evch\sio Vieira, Presidente; Passos 
Põrta, Benedito Cnncllns, Pedra Pedrosslnn c José Llns, reúne-se o 
Comissão de M;rlcultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justitlcndo, os Senhores Se~ 
nadares Leite Chaves c José Rlcha. 

1!: dispensada a leitura dn Ata da reunião anterior, que C dndn 
como aprovada, 

São lidos, dl1)cutldas I! aprovados os seguintes pareceres: 

l1elo Senhor Senador Uenedilo Cnnelln.s: 

Parecer rnvorô.vcl ú. Mensagem n.11 85, de 107{}, "elo St•nhor 
Presldcntt• du República, Nollcltnndo nulorlznçiiO do S1mudo Fc· 
dt!ral, Nejn nutorlzudn n nliPnnçilo de te1·rns públicas no Distrito 
Af~ropL"CIHirlo du SIIJWl'intenclêncln cln Zona Franca clt.· Mann1111 
fSUFRAMAJ, à t~mpresu AJ~ropecui'Lrla Santa úrsuln Ltcln." 
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l't•ln Sl'nhnr Scnadur l'as~us l'úrtu: 

Pat'f•t•rr favorüvcl ao Projeto c à sugl•stii.o ela Com!:.;sâo dl' CtJI1:->· 
Utu!cüo ,. Ju:.;tl(;a ao Oficio "S" n." 16. de lü7G. "do Senhor Gover
nador do F.:stado elo Pnrú, solicitando autorizarúo do Scnndo FL'· 
drral. pnr:t alienai· n Companhia A(:!I'OJWC\I;tl'ill Rio Anii!,U\Ii;l ·
C:\PR:\. lO IC!ez, Rlrbn:-; Cil· tl'l'l'íl!'i clrvolutal'i, situadas no !nt('!'!ol' 
c!aqut•lr Estado". 

!'Jacln mais havendo a tratar. <'11CI'l'l':l·sf' a rcuni:io. Javrancto 
•;:, Sónln de Ancll';tCII' Peixoto, Asslstcntt' a ComJ..;sào n pt·est:ntr 

.\tn. qtu'. lldn 0 :-tprov;lclíl. :-;('1';1 ar.~;Jmtcla pt'lo Sf•nhm Prt'!'ilcll'll~t. 

comSS.Ul DE Slmi'IÇO l'i'IILICO CJ\'JJ, 

~:' HEL~~I.\0, HR.\I.IZ,.\D:\ E:\1 :!H nF: ,lliSIJO DE 1!17!1 

A:-.. novl' horns ,. trlntn minutos do clht \'inte c oito dt· junhr. 
du ano dt· mil nc,vt>C('Iltos "sl'tc•JH<l t· nove, na Suln "Rui Barbu:-;a" 
pn·st•nll-~ o:-. Sl'nllDI't'-"' Senadores HPnrlquc ele Ln Roc.:juc. Pn·sl
dt•ll!t• Evr·ntual: Rn~munc\o P:-trentt'. Bt•mnrdlno Viana. Albt•rtr. 
Slh'n t' Utzni'O B:JI'IJoz;~. 

ol'lxnm clt• cOlliparecer, por motivo justlflcndo. os Srs. Srna
durc:-; l-;\';-L!Hiro C;trreira f! Hnmbeno Lucena. 

Ê di.--;ppnsrHin a lt>ltura ela Atn ela n·uniii.o nnterlor. que e dndi1 
cw11o Hprovmla. 

Cnn.--.:t:lllll'.'i cln p:wt:t. ~:"lo rrlnt:HICJ.'' os .~('J.!IIillte:-; pnn•et'rcs: 

l'clo St~uhol' Senador Haimunc\n Parentl': 

P.tn•rcr cuJltnirio a.--; Enwndns dr n.u~ 1 e 2 dr Plenário no Pro· 
iHo cir' Lt'i c\:1 Cúmmn n.u 125. de ID7B. que "cllspõr sobrt• rcqulsl· 
~·úo de spn•ldorp:-; núbl!cos dn ntlmlnlstrnc;ão dii'Pt:l c autárquica 
J)l'la Jusllc;a Ell'itora.J, L' dú outras providónc!as". 

Elll cllscussúo c \'otn.çflo. e o parecer aprovado por unanlmldadl'. 

I' e ln Senhor Senador L:izaro Barbnza: 

PalrcL·l" l'n\'Orãvt•l com a Emenda n.u 2 CLS nos termos da Sube· 
nwnc!:l n." 1 CLS. ao Projeto dl• Lei ela Cftmnm n.0 l(i, di' Hl79. que 
"cl!spôt• .sobn• o exrl'ciclo dn profissão ck Mctcorologlstn, c dá ou· 
!rn:-; provlciCncln:-i'', 

Dur;ln'..t.' ~ discussão é concC'clldo vlstn no Senhor Senador BCl'· 
n:1rclinn VIana. 

l'l•lo Seuhur Senador Humulino \'la na: 

Pal't'Ct'l' f;1VornveJ com a Enlt'ndn n.u 1 -- CCJ ao Projeto de 
Lt•l elo St•nnclo n.u Hll, de 1077. que "f!x:t idnch• m;lxlmn para ln!"· 
crlr:"w 1'111 concur:;o públlco d(•stln:-tdo ao Ingresso t·m l'lllprcgo r 
c:lr.gus eh• Sl'l'VIço Civil elo Oi:-;trlto Fcd~rnl". 

Em cllscus:;flo (• vutac;ão. C o prtrt'cer aprovado sem restrlc;õt•s. 

Prosse~uincto. em cumprimento n-o que preceitua o nrt. 9·1. 
pnnlp,rafo único. elo Re~~I1\C'Ilto Interno. o Senhor Senador H~nrl
qnt• ciC' L:1 Rocquc passa a prPsldêncla ao SI', Senador Raimundo 
ParenH·. pam qu~? pos:;a apt'l'St•nuu· o seu Voto cm Separado, fa
\'()1':'\\'rl no P!'OjC'to ele Lei elo Senado n.11 10, 1970 que "fiXa novos 
limltr~ eh' !cinde pnrn lnscrlc;:"lo cm concurso pública 011 provn. dt• 
St'kçilo cm nclmlnlstraçfto indlreta, t' d:i. outras provldCnclas··. 
o retl'ric!o ProJeto. na rcuntüo do din rlnte c trCs de mala último. 
rccl•beu p;uTcer con tl'át'io do Sr. Senador Bernnrdlno Viana c du· 
rantc a disc11ssào o Sr. Presidente concedeu vista da matCria no 
Sr. Srnnclor Henrique de Ln Rocque. 

E!ll discussão r votação é nprovndo o voto em separndo do Sr. 
Scnnclol' HNlrlque etc Ln Rocque. que pnssn. por conscgülntf', a S('f 
o parecer ela Comissão. 

Ao reassumir n Prrsldt•ncln, o Senhor Senador Henrique de La 
Rocquc. enct•rt·n a reunlüo. lnvrnndo l'U, Sónla de Anctrnclc Pel· 
xoto. A!:ls!stcntP ela Cnml~süo. n prC'st'nte Atn que. lldn c npravndn. 
!\erí't nsslnnda pelo St>nhor Presldl•nte. 

CO~JISS,\0 llF. ECONOMIA 

ti.;' IU.:VSJ,\0. n.taLJZ;\DJ\ t::\1 23 UE l\IJ\10 llf. 1:11 11 

As no\'t' horns do dia vinte r trCs dP mala dr mil novt•centos t' 
:-:;ett•nta t' nove, nn Snln ''Rui Barba~a". sob n prt'sldê>ncln do Sr. 
SenadO!' ltnm:u Franco, Prrsldcntl'. l'l'Úill'·SL' n Comlssi'lo ele Eco
noml:t. com n prPsC'nçn dos Sl's. Sennclorrs Milton Cnbr3l, Pt•clr~ 
Simon. Mal'co:.; Freii'C, Bernarcl!no Vlnnn. Lulz cnvnJcantc, .rost' 
nkhn. Brnccllto Ji'eiTPI\'R, Jose Llns. Tancrrclo Neves(' RobCI'lO Sn· 
l111'11lll0. 

rnrti<'lpn. tambem. da rt•unlüo, o Sr. Senador Cunt1n Llmn, 
PrP:~!dt•ntt• cln Coml.;süo eh• Fln:llW<t.S elo Senado. 

Dt•lxam dt• comp:ll't'Cl'l', por motivo justificado. os Srs. St•\la· 
clurt•:; :\l'lloll dt• Mdlo Jt•:;:-;l> F'J'l'll't• t' Ot•IH'dltn C~\11t'lla:;. 

Jiavt•tHIO núnwru n·~lmental, o Sr. rrr!i!clt'llti' declum abL•rtos 
ns tl'olbíllJlu . .., L' tllspt·n~m a ll'lturn lia 1\ta da l'Pilnll\o anterior. IJIH' t' 
!latia t•onJo aprov:l!la. 

1\ .·.P~ulr. o Sr. PI'P!ildente clú conhecimento ii Comi:;são dt' prn· 
postn formulacln pelo Sr. Scnndor PPdro Simon. cm reunião nn
tcnor. rom a fmaliclad(· dr crlar uma subcomlssüo conJtlllta de 
Economln. c F!nnnc;as. d{•:->tlnndn a exnm!nar o problema do endi
vidamento dos Estndo!i L' Munlciplos. Esclnrece o Sr. Prl'sldente 
Ql\(' dos entendlnwntos havidos com os lntrgrantes dn subcomls· 
sfto. srs. St·nndores Pedro Simon l' Bernardino V!ann. c com o Pl'e
slclrntc da Coml~são clt• Flnançitli, Sr. Senador Cnnlla Llmn. r.he· 
~OII·HC ü conclusfto ele Qllt.' o as.suntc set·Ja melhor dJ.ssccndo se trn· 
taclo atl'ii\'CS de uma "mesn·l'edonda". com a pnrtlclpnção de ;.til· 
torldadt',<; drt!'i úrrn.'\ fcdl'ral. estndua! t• munlclpnl. 

com n. pnlnvra. o St'. Scnad:~r Pedro Simon su~erc que se con· 
\'idt• o Prr.slclente da Associac;flo Brnsi!C'lra de Munlciplos pnra. 
[):Jrtlcipar elos tntb:.tlhos. O Sr. Presidente. desde j~1. nutorlza o:-; srs. 
S1·nnclores Pt'clro Simon r· BNnnrdlno \'Jnna a proccdc•rem aos t·n~ 
tr.·nclimt·nto:-; visnnrlo .-.oJuclonar o problt>mn. 

O Sr. Senado!' Luiz Cavalcante. cm ;.lpat"tc. pede esclarcclnwn· 
tos sobn· ;1 matCria em dlscus:-;ão. F.m spguldn. o Sr. PrPsidcnLe t'X· 
pl!cn ao lnterpcl;.mte. Sr. Senador Lu!~ Cavalcante. que se Lwla 
dl' t'X:tminar n ,..,Jtuac;úo elo tmcllvldamcnto dos Estados e Municípios 
t· n-; .·HJJs comt•qüêncl~ts Cace ao modelo centralJ?:ndor !mpo::;to pelo 
Pcdl"'' Executivo. ntrnvés dn Rcformn Tribut:i.rla. 

Satbft!lto com :15 llHormnçõ('s prestadas pelo Sr. Presldentl', 
o Sr. Senador Luiz Cnvnlcantc ci1nmn a ntenção elos Srs. membro:: 
r!,, Com!.'isüo p~1rn a rt·cluzida pn•scnçn dt: parlamentares ouvindo 
ns depoimentos de nutorlclndf-s convlclndas n prestar esclarecimen
tos pN·nntl' os órgãos Tfcnicos da Casa. 

Com a palavra, o Sr. Senador Bernardino Vtnna declara que 
o PrC'sldcnte ela SAREM dispõe de todn a documentnçüo sobre rc· 
ceitn. dt•spt•sn, endividamento e transferênclns para os Munlciplos. 
lnclush•t'. por rl'glão e Estado. 

C Sr. Senador Milton Cabral pede a palavra e considera tnsu
flclrntt· abordar o problema em profundidade. através de uma 
"mcsa·rcdoncla". com o depoimento de duns ou trl>s pessoas. No 
seu l'l1tt•ncler. o melhor .seria criar-se uma Subcomissão e com 
os dados por ela levnntnclo:-;, realizar um rneontro com autoridades. 
oporumldndt' 1.'111 qUL' seràr então tcitO"i os confrontos c:Jm os 
rlPmentos colhidos {' as lu!'ormnções prcii-tadas peJos convidados. 
Em seguida. o Sr. Presidente comunica ao Sr. Senador '-illton Ca· 
brnl quC' o Sr. Scnaclor Cunlln Llmn, Presidente ela Comissão de 
Finanças. juntamente com os Srs. Senadores Pedro Simon e Ber· 
nnrclino Viana. examinarão a metodologia por elP. proposta. 

Prossp~ulndo. o Sr. Senador Jose Lins, n cxt•mplo do Sr. Se
nador Lulz Cavalcante. também faz um pedido de csclarcclmentos 
n pr~sldCncln. sobre o assunto em debate. 

Para atender ao Sr. Senador Josê Uns. o Sr. Presidente passa a 
palavra no 81'. Senador Pedro Simon, autor da proposta. que raz 
mlnuclosn explnnnção dos objctlvos de sua lnlclntlva. Em suas 
considerações, o Sr. Senador Pedro Simon aponta, como elemento 
responsável pela difícil situação por que atravessttm os Estados 

,c MunlcipJos. "o crescente esvaziamento de suas tlnançns", pro
vocado pelo sistema tributârlo ntunlmente em vigor. que é. no seu 
entender, altam~nte centralizador. Em aparte, a Sr. Senador José 
Lins reconhece que os Impostos, n nível de munlciplos. toram sensi
velmente reduzidos r acha que o assunto é realmente Importante; 
que deve ser amplamente debatido: e, sobretudo, deseja que das 
estudos realizados, se enr.ontrr uma torma de ajudar os Muni· 
ciplos. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente passa n palnvrn no Sr. Senador 
Cunha Lima. Presidente da. Comissão de Finanças, que se declnrn 
empenhado, também, no exame da matéria. e comunica que, dos 
membros do órgão Técnico que preside, indicou os nomes dos Srs. 
Senadores Mnuro Benevldcs e Artonso Cnmargo para Integrarem a 
Subcomissão que tem a seu cargo. aquilatar o grau de endivida
mento dos Estados t' munlciplos; estudar as suns causas e apontar 
:iOiuções que passam ser levadas no Governo Central. Concluindo, 
~::~ Sr. Senndor Cunha Limn coloca-se à disposição pnrn, cm qual
quer dia c hora, enconLrnr-se com os Srs. Senadores, n tlm de 
traçnrt•m as metas a serem observadas, para um melhor r\~ndl· 
menta dos trabalhos. 

com a palavrn. o Sr. Presidente, Senndor Itnmnr Franco en· 
cL•rrn os debates sobre o assunta e pnssn it apreciação dns mntCrla~ 
constantes dn. pauta. sendo relatados, nn oportunidade, as seguln
tt.•s proposiçõc:;: 

1•eto Senador t•cdro .Simon: 

Men!'n~em n.u ~·l, dL' 1!179, elo Sr. Presidente cln Rcpúbllcn. 
~ubmctcndo it nprovaçi\o do SC'nndn Federal, proposta do Sr. MI
nistro dn Pazencl~. parn que Sl'ja autorlzudn n Pretclturn Municipal 
ciL· Santn Hosn 1RS1 a t'lt•\':tl' t•m CrS 7.769.570,60 rsetc mllhôcs. 
~H·tcct•ntos l' sessC'nta t' nove mll. quinhentos c sPtcnta e seis cru
zl'lros t' !'t•ssentu crntavos1 o montante t!P sua divida consolidada. 
Pan•ret·; f:lVOI';lvt•l, nus \t•rmos do Projeto de RP~oluç[Lo que ote
l't•ct•, autot·iznndo n l't•allzaçüo {la OJwrnc;ilo. Dlscutt•m o pa1·ecer o~ 
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t:ir:-.. St·ll:Hior.·s Bt'llNI!tn Ft•ITPII':t, :\lnrcus F'rt'lrt·, .Jo.~t' Rtcha ,. 
Jc1.~l· Uns. F.nr·t·tT:HI:t a dlsru:-;s:'w, o Jl:li'N't•r t' :lJli'O~'í\Cltl. pnr un:t
nl :1~irl :\Cit•. 

J•l·h• St'IH\dnr T:uwr('cln :\t~\'t·~: 

:\·lt•nsnr.:•·m n." ·H. clt• lfJ'ifl. elo Sr. Prt•std!'ntc- ela Rt•púiJIJC'a 
.'iulmwtr·nclo a :qwm·n~;'to elo SPnado F'rclt•l'nl. prnJwsta do Sr. !-.tl
n!~·t·o c\:1 F,t7r·!Hl.l, pnr;t qtiP ~rj;~ autm·tr..Hiól a Pt'f'!'f'iltll';l Munlripnl 

(_,,_. L'bC'r:lll:t I ).-1(; 1 n PIP\':ll' l'lll Ct'S 1:! noo. noo.no tdn7.P m:llliws clt' 
-t"·::7.t•:m_." t) n~<lntantp cll' ,-;u:t rll\'lcla ron:o;oJJci,Hln. P:l.I'PCt·r: f;n·m·ú
VC'l r.~nrlnlndo Jl•H' :tpl't 1.'H'I11:tr nm Pro.wtn dP Rt•snluc[tn. Em cii:-.
CI\.~.-:·u1 11 pan•t'l'l', o Rr·latnr. St•n:~clor Tnm·rpdo !'-ito\'t•s, u:-a da pa
l:;no~ I' sugt'!'C' Cjllt' nt•umpnnlw o~ procL·s~lL~ t• {h dt•IJall'-~ h:l\'i:\:ls na 
rt•unliu, do Const-lhn l\lutH·túrln Naclonul qunmlo da aprc·c·J:tr;:'lct elr 
jH·rliclo. Encl'l'l':Hla a cliscuss:i.o. u p:ti'N't'l' i' npro,~ado. pnl' unanl
:l:ld:lclt•. 

l•t"Jo St•naclnr lh~lli'IIHO Fct'l'l'il'a. 

Pl'lljdo eh• Lt 1l c\:1 Cúm:tl':l 11." 27 cl1• I!l7H. qllt• ·•pstabt•lN'!' J1l':llll 
dc· !~arnntia por qu:\cJ!llt'll':1urm. para \'PU:tt\o:-; nutomot(lrt•:-". P::
rc·t·, r: C'O:ltl':lrin ao p:·u:t>tn c· its Enwnc\:1~ dt• n.• 1 1 t' :!. apl'()',';tcla.-
pd;l Cnmi,-.,_..,;,,, clt• Tr:m:-.pOI'lt•,..;, Comunlcrtc•ill's f' Obras Públic·a . ..:. Db
cttkm o pnl't•l't'l' elo RP\atm n,-; Srs. SC'Ilnclon'.-. Pt'c\i'o Slnwn. quv ..... r
·nwnJt.·.·ta fa\'Cil'Ú\'P! ,,,, pr ,_iPtn: fknqJ!tn Fc•n·c!l'.l. Cj\11' mu~tr.t dl'
tl'l'min:Hios aspPctos cll·st'avnrúvt'is p:ua st.• llll'dir a \'Íc!iL útil dt• um 
\'l'kulo: to, ~tarc·ns Fn·irt•. f:l\'<JI'n'.'PI ao proktn. pc·lns raz(,c•:-. qt~t• 
:qll'l'scnta. EncPn'acl:~ ~~ c:Jscu.•s{Jn oS:·. P"r"iclc•ntl' eonct•clt• \'bla elo 
ProJI.'to nn Sr. R1·n:tclor ~tiltn:1 Cabr:ü 

P1•\u Scn:ttlnl' l .. uiz C:t\':tlt•:tn(t~. 

Pro.ietn cll' Lf'l ela Cúm:u·a n." l~l. eh· !H7H, qur· jl''niht• a cnlll':lll
C::1 :-tu :lclquirPillt• cl,• t'.l . ..;a prupria. jlt!!' Jntt•rmérlio e!n ~::-r.,m:t 11· 
n,l!lr.t•irn c!t· lwhllnr::·m eh• IJIJI'i\s c!1• l'~!lllpanH'ntn comunltúl'!o l rlt' 
!n!ra-l'.-.tnllura urbana". I\<l't·t'l'l': (.,·.,·::ln·l. Em dlsrussúu u pa· 
l'l'tl'l' do Hrl:ltur. o S!'. Sen:tdnr .JO .... f' n:cha justlfirn o St'\1 voto 
Clllltrúrin pur prc•tt•nr!t'!' o Jl:·o.ll•to .lug,t:· u Un-..1" clt•rot·n·nlt• c\:1 rt>a
!ll:lc~:b c!D.~ traiJ;l lho-;. ils rXJll'll.~;,;: ela t't'"Pt'r.:th·:l pt'f'ft 1ltlll':l mu
nii'~JlnL Em l't·.;po..:ta :1s nf!t'llloH~Í,t's elo Sr. St'n;a!or Jos& R.lrh;l. CJ 
Rdatur. S1·11aclor Lui~ C.LV:llrantr. mostrn as;wctos positivos ctu 
prn,it-to. pnls a .... ~~br."ls s;,,. ,iPma.-;,J;ulanwntt• l'il'\':tcl:ls. portanto, fo
r:ulo nlratlC'•' d:HJUL'It•/'i qnt• Jll't•ci.-;,nm clt· moradl;L. Enccrrad;\ n dií-o
cuss:'lo. o Sr. Pn·sldt•nlt• conct•clt' \'lstn elo Projrto ao Sr. Scn:tdUI' 
Bl'l1NI!to Ft•l'l't'll'n. 

F:tct• ílP ndlantnclo c!n hm'a L' \C'IHlo t•m \'lsta n n·aliznr:10 c!~t 
rc·unlfto ela Cl'l rl.:-t Etwn.:,ia Nt\('lf'OLI', o Sr. Prrslcl0ntc dPtt-I'IÍlina u 
ndi:-tnwntu c:a :1pn·d:a;úo dos p:ll't'Ct·rcs elos Rt•httorrs snbrt• us 
Pro,!t·to.'i dt• Lri tia Cúmar:t n.o· ·H. c!L• 1078: 60. dL• 1!178: !16. tlí' 
Hl7!l: !l, dr l!l'ifl; 115, dt• lfl78: 81. de 1077: c. 3, ele 107!1, a fim Cll• 

t;c•rc•m dlsrutldos r \'Otnclns nn Jll'ÓXimn rPunlão. n rt•allznr-N• nma
·nhfl, tllrt ~4. its O:OO hur:ts. 

Em ntcn~flo ao pNIIclo fl'!to Jwlo Sr. Sf'nador :<.1ilton Cabrnl, u 
Sr. Prt•sldrntc nc!.la, t:lmbCm, a cll~cussão do pnreCL'1' do Rí·lator, 
St•nndm Rnbe1'to Saturnino. sobl'r o Pl'o,iC'to de Lei do Srn:tcto 
n.n 154. de 1075 - ConlpiL'nl!'ntar, de nutorla do Sr. Senndor Lulz 
Cav:1lcante. n Cim d«.• quC' sohrL· o mrsmo ~wjn solicitado infol'mu
t;lJC:-i ao :\llnistêrlo do Tl'nbnlho. 

Nncla mnl.~ hnvrndo n tmtar. C'llCI'rl'n-se a rcunlii.o, lnvrand:1 t•u. 
Dnnlt•l Rcls ele Somm, AsslstPntC' ela Comlssüo. n prrscntí' Ata, qw•. 
llda c nprovnda. ser:.\ nssinnda JlC'IO Sr. Pl't'sldcnll'. 

Cll.\JISSAO DE I.EGISI.,\ÇAO SOCIAL 

11." REUNIAO. REALIZADA EM 2H DE JUNHO DE 1070 

A,-i onze- hora:~ do clin vlntr c oito clt• junho ciL· mil nnvecrnto.s 
-c .setenta c nove. na S:tla ·•cJUvls Bc-vllócqun", sob a prcsldCnrl:~ 
do Sr. Sf'naclor H'•lvlcllo Nmll'.'i, Pl'l'Sid(•nt:.>, rcúm•-sc n ComJ . ..;são 
de L:.'~lslo.çll.o StJclnl. com n prr .. wnc:n dos Srs. Senadort•s Jutnhy 
.Mo.~nlh:i.cs, Aloy,-.:Jo CIHtVC'.'i. H-enrique c\(• L.:1. Rocquc, Jnlson Bnrn•to, 
F'mnco Montara, Raimundo P:lrl'ntc•, LNlolr Vnr~n.s <' Moacyr Dnlla.. 

Delxnm clt• compni'CCPr. pm· motivo justltlcnclo. os Srs. S{'nndo
rt~:i Jr.s.~ê FrPin• ~~ Humberto Luct•na. 

Havendo núnH'I'O rcglml'nt:LI, o Sr. Prt·sidcntr. drclura abertos 
O.'i trabnlhos c dl.'iP!'Il.i:l n Jelturn cln Ata dn n•tmlll.o anterior, qm• 
C dada como npr0v;ul:1. 

A :,:e~-:ulr, pns.;a-sc n .:-tprl'claçflo da.o.; mntêrla..<> constantes ela 
jmutn. t' s{w I'C'In.taclo,, os .·w~ulntl'S projt•to:.;: 

1•e1o Senndnr l.cnt1ir Vnn;ns: 

P1·o.h-to clt• lt·l rio Sl•nado n ... 11. dt• l!J7fl. QlH' "nwcllflcn a r!'· 
dn1·üo do ~ ·Lu elo art.. 543 ela Con.~ollcln(,'iw ela . .; lt·J.~ elo Trab:llho". 
Pan•ct•r: !:\\101'!'tvl'\, 11.1 lorm:~ 1!11 IO:tn.'!Hia 11.11 1-CLS •Substltllti\'OI 
fjllt' OfPI't'Ct'. S~·m \'U!O:-. cliscorc!all\1',..;, O Jl:II'{•C't'r Í! lljll'O\';Jc\0, por 
una n lm !claell-, 

J•t•lu St•n:ulnr :un:u',H IJ;tlla: 

Em:·n~l;t.~ c!,· n."'' 1 ,. :!. CL' P!:.-nar:o. ao Pro,il't•J til· L:i .:lo ~:k:l.•· 
<lo n." 155. clt• l!l7ri. qul' "c!t'\:·:-m:n:~ ;1 n·vl . .:;"to tr!m.-,qr;ll 'lu .-.alú:·:n 
mínimo I' ela outr,"l.~ p:·ovJeiC:·nl'la.;" P.trt•c:·r: cunt:':l:·io f:m cll:;
ru.•-.:'10 ll p:ll'['('('r_ o Sr. s~·n."li\Ol' Fr:\lll'tl '-1-.mto:-o d:•c•JJ:':t-SI' !:l\'()
!".1\':·lml•nlt' :·. p:·la.-. l'illÕ(•-. qn:· .tp:·:·.~.·nt."l. JW~!:· vJ..;t;t elo Pro.ll'lo 
EIH't•rr.ul,l .1 <l!~c:u~<w. o St'. Prr--.icl.·n:t• c·onct·dt' \'h ta ei:t. p:·opo.-.:c.'~H' 
ao Sr. S:•n."lc!or Fr.mr:J ~1nn:o:·o. 

O Sr. S:•nnc!or Jais:Hl B."l!'t't•\o JWCll' a p.1:.wr.1 :· tt'c:· l'<i:t-.J:• -:1-
eó:-... 1 r:·.~p:·!::1 .:1:1 Vot:J t'tn St•p.u·,t:lo apn·.<·llt.H!o JWh ~~r :-i. :l.t:!llr 
Hl'lll'iqut• dt• !:1 Ro:·qw•, :-~o Pt'Jllt'lo ck l.t'i ela Cúnur;J 11 ·' :o. cll' 
l\17!1. qu.- ··.t:!1•1'.1 d!·qwsl:!vo cl,l Con.;Jl:d.t~úo cl.:.-. Lt< · 1:11 T:·,l
b.lllw". ~.1 qua::.:I.Hic• d.· Rdn:m· cln nu:ê:-:;~. (l S:·. S(':l · .~ i -' 1!1· 
ll.t:T:·::, !1LtniL·,1.l.·.,t' Cdllli'ÚI':o ú Em:·llcl,l íll~.':'ic\J I' : l S:·. !~ :1,\

clor HPn:·!qt:, c::• LI R:H'qH:•, .l\lll1P:1:.m:Ll o Umitr :1.-. :.l:lt• nutlm t 

clt• ch·•o!::l pt:·.l v!n:·.· ,. um .1no~. E:H·:n.:HL"l a cl!.-.cu.-.~:·~<l. :1. \''i!,"':to) 
f!r.1 ,t:l:.tel.l pa:-.1 ,1 pt·uxlm.t t·:·unl:",u. 

P~1r dl'l .. rm!n:w:·lo d.1 pr.·~!cli·nd;L. i> ~Hll:lcla a n pt"•c·i.lt',u d 1 

JUI'.·t·.-:· ei.J R.·l.ltn:· ;•,,1);';' :1 P:·u.it-::1 d.· Ll'l d.:t Cúnu:·1 !1.' 1 '77. ,; .. 
l!l'i:l. qu.• ··:·;·gul.IIIL!l:a a JH:Jfl·~::o clth trnb;tllu:b:·ps tlll t:.t:J.-.~ 
JWl'!P r.H;,lvlar:o~ .· (ia out!'.l) JH'o\'ldl·nei.:t ;" 

!\a::.1 nul~ ll~\'c•nt!o ,1 tr<tt.1:·. o Sr. Prt>·~:l·.'n:.- :n.:nd.·1··· .11m·· 
:--v:w.1 eo.- S;· ... SP:u:io:·-·.; t' cl:-rl.l:',"l r·:w:•r:-,1:!.1 ~~ r~lllli:-to, l.t'J:·.mdo 
t'\L D.~n!t•l H.-:~ cl:· ~[)11/,1 .·\ :-,J..;::-nt:· ela Colm: '<t:'l .• 1 p:·L·~ent:• Ata. 
lj\1;', l!cb :· ,lJH'O\',l:\.1., ~ .. :·a :uslnad.\ Jlt':o s:·. P:·r--!:!:·nt~. 

CO:.IISS;\0 llE "COSOmA 

D.' REUSIAO. RZ.'\LlZAD,\ E~l ~7 DE JUSHO DE 1070 

A.; n:w~' h:..~t•a.: cl:.t cl::t \'ln:.- I' ·-::•:1· r\t· .\nnilo~ cl.- m!l lH,\'t•rrnto.~ 
:• .~:·t:·at:t :• novt•, 11~ S,ll.:t "RUI B;t!'l)u~.t" .. •:Jb ;1 pi'~ ·!:\i•!lr!.l c\:! Sr. 
St"n.~.rtor It.unar Franco, Pr~·-;:dt•ntr. r:·ún:·-•:• .1 Coml.--<ra d1• Ern
nc:mi,l. com a pro -:·:w.l c\::..; Sr:-o. St•:l .. (iorc·~ B:·:·nJrclln~ Vi.1n:1. H('!~ 
\'idln Nt:Jws. José> L!ns. ;<.tl.ton Cab:-."1!. Jo-a:• Rlch:-~ r Tanrri'Clo Nt!\l' .... 

D;·Jx.;m ele- compJl':•ct·~·. p:,:· m:1t\\1 ;1 ju..;tlflc:tc\;J, o~ S!'.i. S.'!"l.l· 
clorc·s Arnon cir Ml'lln. J<'' t' Fn•irc. B.·n~·di1o C:l.:t•Jla.,, Luiz \.~:wnl
t'antt•. :vl.lrr.o. Fl'"ÜT. P:·Urtl Simon l' Robrt'!:l S:tturnlno. 

E clbJwn..;acl.l a L·ltma c\."1 A:.1 da ~·~·unlúo ant(':·lur qu.·. t·m 
s:·gu!c!.1. é dada t':.mw .quovoHI:t. 

S:lo rP!;.llaclos u:~ sr.~-tuintt'.s pr~j(•tos con:-;tnntcs d;l p:Htt.t do-" 
~~·."lbalho.i: 

l'elu St'nador Jlel\'idin Sunes: 

Projeto dr L:·! d~L C;'uu:u'l n." 78, de Hl76. qu~ "Inclui p!'OI-(l'.tnu 
c!f' m:-!harl:t d~· eonc!il~õc•.; c\:' habl!ld:-tcl~ elos trabalhac!OI'l'-" 11<L" pro
it•to.s d:- flnancl.llllt'lltO:oi oli-\I'OJll'CUát'lO.s". P:.u~crr: r:~vnrúv:•J. (':111"1 :1 
Enwndn dr n." 3-CE qur ofcrl'cl.'. Sem voto:-. dlscmdantC'", :1 Comis
sào .1prova. por unanlmldnctc. o p:u:·t>t•r do Relator. 

J•elo Senador Tnm·redo Se\'es: 

PI'DJc.>to dt• Dt•t'r~·t~J Lel-\l.~l:.ttlvo n.u 8. dt• 107U. quL' ":tp:·ova o 
Protocolo dt• Prot·:·ognçflo do .'\corei:~ .~obl'l' Comercio ln~~·rnaclonnl 
dr TCxtcl.s tAcordo ~ultlfibl'a.s•. n-;sl:uclo rm Geneb~·.,, n 30 de· 
dt'Zl'lllbt'o c!t• 1077". Pnrt·c~·r: ravanlv~J. .'\pi'CI\'ndo, por una:llml
dadc. 2• Pro,lcto dt1 Lt•l da Câm;ua. nY 21. clt• Hl70, que ",1\trnt n 
rNiaç[lo do nrt. 42 da Lt•ln.U 5.76-t. clt• 16 d~· dt·z!'mbro clt' 1!171. que 
drt'lnc a politica nacional dt• coopcratlvi:;mo. ln.stlt.ul o r:·lÜillt' ju
l'ic\lco das soctPc\nd~·.s cuopl•ratlvns l' cl:l outras provldCncl.:tlf'. Pn· 
l'l'Ct•r: fnvorilvel, na rornu ela Emcnda n.u l~CE 1 Sub.-;tltutlvo I qut.> 
o!rn•cl' ao PI'O.Ieto. A Com1s.-;ão aprova.. por unanlmlcln.dc. o pan•crr 
do RPintor. no~ termo~ dt• sua conclusüo. 

l'elo Senador !\liltnn C:\IJral: 

Projeto de Lt'l da Câmara n.u 21, dl' 1078. QUl' "dispõe sobre• a.'> 
1'11lPrt'.~ns dt' tr;mspot•tt• rodovl:\rio dr carga ou dr pas.sn~?lros, c 
clú outms provldCnc1:.1.s". Parecer: contrário. Aprovado, por unn.nl
mldac!t• . 

11tlo Senador Bernardino Vlunn: 

PI'D.il•to de L~l cl:t Câmara n.U 86, d<• 1075, Qlll' "a.ltt•rn a rcd.:-t
I'Úo do ~ 2.n elo nrt. 26 do 0L'C1'l•to-lrl n.0 3.365, d«.• 21 de junho dt• 
1041, que "dispõe sobrt• dt.•.:mproprlaçôc.'i por utilidade pública": 
"Projf.'to de Lt•l du Cámnrn n.u 35, de 1076. qm• "nltcrn a n•dnçà.o 
do ~ 2.U do nrl. 26 do Dt>crcto-lt:l n.U 3 .365. til! 21 dt• junho dC" Hl4J 
tLL'i dt• Dcsnproprln.çáo por Utllldaclc Pública•": e, Proj~to de LL'I 
c\n CitnUII':I n.n 08, c\1' 1076. qur "acrcscl"'nt:l dl.sposltlvos no Dl·crcto
ll'i n.:• 3.365, d:> 21 de .!unho de 1041. qut• c\l.;põl• .'iobrr dt!snpro· 
pr!Jc;m•s (lOI' utll\claclt' pública" Plll'l'Cl'l': contrurlo aos pro,lctos, 
CJIH' tramitam Ptn conjunto. Conclusilo d:1 Coml.s.'iilo: UJ11'llVa, por 
unnnlmlcladt•, o Jlni'!!CI'I' do Rt'latol'. 

Nncht mais hn\1l'llcio a tmtnr. o Sr. Pn·sldt•ntt· ;q.:raclt•ct• n pn•
st·n~·a dos Sn;. St'nndon•s t' clPcbrn t'11C['I'l':\Cia a pl't\\~·ntt· l't 1\lnlúo, 
!:~vt·anclo t•u, DaniPI Rt•h cll' Som::t, 1\.~.~lst:·nt!• ela Coml.~.~:·to, 1':;\a 
/\ta. que llcla I' nnt·ovacla, M·ra nsslnad:l Jll'lo Sr. Pl't'sldt·nt•·· 
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CO;\IISSMl :\IIST,\ UI-: OltÇi\:\U:NTO 

1." REUNIAO. RE,\LIZADA El-1 20 DE JUNHO DE 1070 

oi~STAL,\ÇAOo 

A . .;, ci('7.f'.'lst•t{' 11orn.~ do clla vintl' dt• junho d'-' mil novecentos <' 
.'idt•llln (' ll:!Vt'. ll:l Sala c:m•!:; B<•vlil'lcqua, prt•Sl'llll'S o.s S<•nhorrs 
Sl•l\ac\or:• . .; JO:'JH' Kalumt·. :\lbl'l'tCJ Sllvn, .1\c\ct•bnl Jur~ma. Mt•ndrs 
C.1nnk. Aflon.~u C.lm:lt').\0. Cunlu Lima. Mauro Bcnrvldcs. Ada!~ 
IJ:·rtn St'lta :• Dirc:·u C:trclo::o c Dtput;~c\o!l Acli'luno Val~nte. Afri:~lo 
VJ:•Jr;1 Lima. r\lbt•rto Hol!mann. ;\ltnlr Chrt~Js, AnAr-llno Rosa, Bal
daecl FllllO. BJ;~~ For::.,_, C;úucllo Phllomell~. Daso Coimbra, F'ur
Licl;l Lcit:.•. MPlo Fr~·Jn·. i-.1~:ton Br:m.:lúo. Osm:tr Lr.ltúo, Raul 8!)1'~ 
nnt•do. Ubalc!o BarCm. Reluto 1\r.rr~·do. Jose Fr~lre. Nêllo Lob.1to. 
Jorl F:·:·r:·!rn. C:l!'doso AIVt':i, :\lrton Sand~v:Ll. Atl:.omar P~t'l'lra. i\n~ 
túnlo Fl•l'l't'ira. ca~tP.iOn Brnnr:o. JDI'J.!I' ArbaAC. Ortacilijl Qurlroz L' 

Lulz Ct•cllln~·l. n•únl'~!:i~ ;1 Coml'l~úo Mbta c\~· On:;amt•nt.J. 

.'\8 ron.:t.lt.ll' .1 rxJ-.tCncl:l dt· "quorunl" r~~im~nt:ll. o Sl·nhor 
Prt·~lc!entí• l'\'l'nlual, Dr.pntndo Furtado Leite, após clrclnrnr lnstn~ 
lnc\n a Comissún. 1',-;clnrc·ct• qut•. dr r.nnforn:ldnde com o qut• pr<'Cl'l~ 
tua o::!.". elo at't. 10. elo RL'AilllC'Iltn C.omum. n Pl't'scnte fl't:nlào .se 
dr., !ln:~ :·1 1 ::·Irá:> do Prcslcblt:• l' do V\ce-Pn•sldentr elo OrJ,:ão. 

Em -·:'l!lllcl:t. o S:•nhor Pt'C'"ld:·nt~ orcl:·n:~ .'il'.i1m dL;tribuicl.1'i ,h 
cCdu!.1' l' c\t•<;i~n.l :·-.c:·u!lnnclor~·s o~ Srnllol'c.'i Srnaclor Adalberto 
S<•na .· D:·putadu J:>~é Ft't>ll-;·. 

Enc:·:Tó"'.dl :1 vot.1~l~1. ;~pura~se o scg•J111te n•sultacto: 

l'nrõl Pre:-;idcntc 

S.·:1.HI~: CunhJ Lmu 

l 1ara \'il'c-Presidcnte 

D~'JlUt:nlo ~\Jl~:..·rto Hol fmann 

33 votos 

33 votos 

s,·t,l jl:·~l"! ~m:Hlo~ ek!tos Pr:·::.ld~'nt:• :• Vlcr·Pr~licl:-ntL'. rcsp:-•ctl· 
vam.•n:.·. (!. s.uhot·~··; S:·n.Hlor Cunh,\ Lltna c D:'putacto Albcrto 
Hol1"m.m1L 

:\.~.·nnnltlc\o n Pl':!·;lciCncLl. o S:·nhor S~·nador Cunha Lima. 
11grJd:·el' .1 h:mt',l c~m1 qu;• 1"ol dlst!ngulcl::J ~· m:m!fcst:l a SUl dhpo
t.ilçi'lo d:· ~·>:(·:·c~·~· tão cll'\'atlo carJ,:o cm t>.streltu cnt~·ndlm:>nto com 
srlh c:lll1\"J.lllll~·lro-;. 

A :;:·gulr. 'oS!' Pr:·~!clt·ntL· ·mbm~t:· ao plt•nilrto ns Norma.ll' In.s
trn~ó~' qu.· nal'tt'JI'fl.~ os t:·n.IJalha~ do ór~úo. as quais. após ct!s
r.utlcl.h l' v::~tadn.;; .. <1:-J aprovacll.s por U1'l.ll11midJd:.>. 

Nada tnll~ !1avt>ndo n tratar. t•nccrra-st· n. n•união. lavrando 
t.•u, Cn.l'lo:i Gullll:•l'm:• Fomt·cn.. As,lstrntc d.l Comissão. n pt·::osentt' 
At:t. (Jit:•. llcla t• aj1t':lV:lda. ~cr:i ó\..).)in:tda pelo Srnhor Pr:;osldentc c 
drmn!;; Mrmbros. 

comssAo )JJSTA 

Incumbida de estudo ~ parecer sobre o t•rojeto de Lei 
n.11 K, de 1979 !C.~n. que "altera o art. 21, e seus parãgraros, 
do Drcreto-lel n.11 U J. de 8 de janeiro de 1969, e dã outra:\ 
pru\·ldi•nrius", 

2.'' REUNIAO. REALIZAD'\ EM 21 DE JUNHO DE 1979 

A, ci~·ZL·::scis hot'as do dl:.l vintc l' um de junho do n.no dr mil 
novccrntos c sctl•ntn.. t novP, na sala de reuniões do bloco B -
An!'xo II. t't•únc-sc n Comi.s~ão Mlst.\ Incumbida clt> rstudo l' p:u·e
cL•r .sobt"l' o Projeto d~· Lt•ln." B. de 1979 1CN1, qm• "alt('ro. o a:rt. 21. 
t! .~l'U:i pal'ilAI'afos. dO 0CCl'f'tO·lel n.'' 411, de 8 dt• janeiro dr 1{)69, 
t' dú out1·a.s provldCnclas", prc. .. s<•ntt•:-. os Senhores S('nndort>s Jorcc 
Kn.lum~ .• '\lbrrto Silva. Almir Pinto, Raimundo Pnrcnte, AUonso 
cnmnr~o. Bernardino Vl:ma, AdalbPrto Seno. c Mauro Bcncvides c 
os Drput:~dos Pnuio Gurrra, Isaac Nt•wton, Hêllo Campos, Afrisio 
Vlell·a Llmn, Goml'.S da Silva, JNónimo Sa.ntan:~., Geraldo Flcmlng 
c Nabor Jliniot·. 

Dl•ixam dr comparecer, por motivo justlflcn.do. o.s Senhores Se
nadort•s Mt.>ndcs Ca.nnle, Evandro Carrcira c Agenor Maria c os 
D<•puta.dos Júlio M:~.rtln.s, António Pont.c.s, LUcia Viveiros c Miuio 
Frota. 

Hnvrndo número rcglmcntnl, é :~.bcrto os trnbo.lhos pelo Se
nhor Scnnclot· Adalberto Sena. Presidente da Comissão, que propõe 
nos Senhores Mcmbt•os dn. Con'l.l.s.'ião. a dispensa da leitura dn Ata 
dn n•un!i1o nntrrlor e, Io~-:o após é dada como nprovo.dn. 

Logo npós, n pnlnvra é conc('dlda no Senhor Deputado Hélio 
Cnmpo.s, Relatai' da. Matéria, que l'nlltc o .seu parecer oplno.nda 
prln aprovac;ão elo Pl'Ojt•to dt' Lt•i n.U 8. dt• 1D7D tCNI, rcJell:mdo n.'i 
t!mcnd.1s ,lprPscntad~.s. 

Colocndo C'm dJ.;c\l.'·l.súo. usaram dn pnlnvr:l os Scnhon•s S<.'na
clon•s Alfonso Camnr~o (' Alml1' Pinto l' os D~·putndos N:~bor Júnior, 
Gom~.'i da Silva, Alrblo Vld!":t Llnm, Gl•r,\ltlo Flcmlng, ?nulo Guer
ra <' Jerónimo Sant:1n:1. 

Em votac-i.o, é o pan·c~'l' elo St•nhor Rt>lntor aprovado nn Comls· 
:iÜO, t~om \'ot:l vPnclclD " dN·I:lraçflU d~· voto, do Sl•nhor Dcputndo 
.Jt•rôntm.~ ~antan!\. 

Nada mais havt'nclo a trí\t.lf, cncerra~.se a prl'~cnte reunido 
pnra eonstar. ru, Haroldo Pereira F'l'l'nandcs, Assistente da 
,..,fio. !.wrel :t pr~,.;entc Ata que, lida c aprovada, é n.s.slnJd:l 
nhor Preslc!entl• e vnl a publlc:~.c;úo. 

CO)I!SSAO MIST,\ 

Do Congresso Nacional, Incumbida 
ctr snbre o l1rojeto de Lei n." 11, de 
sobre a ins()rh:ão de ,\ICdicos, Cir·ur.~lioes··DomiliKlas 
macCuticos militare~· em Conselhos t<e~on·nats 
Odontologia e Farmácia, e d:i outras 

Aos dezenov~ dias d:J mês dt! junho do ano de mil nn•oeeenl 
c srtrntn r novr. às dezcsscl'i horJs, nJ. sal:l. Clôvi.s Bevll:loon 
pr:;os~nt~·s os Srnh:ll't!S S~n.ulores MUl'JIO BadJ.t'Ó, Jorge 
Lomanto JUnlor, ,o\imir Pinto. B~rnardlno Viana, M:ndc.s 
R:i.lmnndo Parente, José Ricln. Ad:iibcrto Sena c D.,PtltJ<ios 
Tavarí''i, Dlrcillo Ayr:s. Fnncl,co R:~ll~mberg. · 
cho.tiJ. Euclicl::l Scllco ~ Cat•rdr::> Arn.1ud. r~~úne-!i.:- a 
Mhta elo Con~r:'s~o Nacional. Jncumbld:t d~· estudo r 
o Pt'ojcto de Lei n." 11. ele 1070-CN, que "cll3põ~ sobr: l 
cl~ m!!cllcrn, cl!'tti'IÜÕc:.~d:ntlstli c f.lrmaeêutlcos mtlltJres 
.~~·III.: i R:·Jüonlls d~· M:dlcm;l, Odontolo~;ia !' Fnmó.cl.l. c 
provldênci:L.'i". 

Deixam d~ comp:~r~c~r. por motivo justlflcactc, os Se:nhor<,. 
11:\C:orc~ Henrique S.:mtlll::J. Jo.ison Barr:!tO ~ Deputado., 
Oswalc!o C::t>lho. Joel VIVl5. Max Mauro e Roscmbur::p ttom.1n01 

H:w~nd:.~ númt't'O r~glm~ntal. sf\o :1berto5 os tnbnlhos 
Srnhor Pr~sid.:-nt~. D::.·putado Eucllde~ Scllco. que solicita 
me~ reglnlt'ntn\'i. n c!:spcnsn d<.\ lcitl:l'a da Atn. da reunião 
l.1çâo Qlll', ~·m 'it'gllid.J.. C dada C:'ln10 aprovadJ.. 

Prc~::~gu!nd:.~. ~ s~·nhor Pr:sid~nt.:o comun!c:t 
üficlo cl.1 Lld~·r~nc;:t d<.1 :\RENA n~ S:n:tdo Fed~. 
St·nhcr;·~ St•n,ldorcs Bcrna:·,Uno Viana c M~ndc.') 
tt'A1';tl'!'m :1 Comls~ãa em substltuJr,r:o JOS S!)nhon~;; Scnaodot'es 
t:io Mülh· !' Alberto Silva. r::osp~ctlv.1m.:!'nt.e. 

Em .~cgulda. o S:.:nhor Presidente c:mced~ a p:1Iavra ao 
s~·naclor L::~m:tnto Júnio1·. que emlte pa1·cccr fJ.vor:lvcl ao 
d:: L:·l. t·m t~la. 

Pcsto t•m cllscu!'sáo e votac;ào. é o parec:or aprovado, 
vrnclclos t• c::~m deciJ.rac;ão dr votos o.s Senhores Deputldos 
Tavat'l'S. Carneiro Amaud r Senador José Rlcha. 

Nada mais hn..V!.'ndo :t tratar, encerra-se a reunião e, 
coiHI.lr, ::u. Alteu de Oliveira. Assistente d.l Comissão, 
pr~.::icntc Ata. que. lldl c aprovada.. ser:i assinadJ pelo Senhor 
.sidcntc, demais membros da Comissão e vai il publicação. 

CO~IISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de 
n.11 12, de 1979 ICNI, que "autoriza. a. permuta do 
que menciona, pur imóvel localizado na cidade de 
RepUblica d~ Equador". 

1.' REUNIAO 1 INSTALAÇAO I, REALIZADA EM 
8 DE JUNHO DE 1979 

As dezcssels hora.s do dia oito de junho do a.no de mil 
centos e ~!'tenta c nove. na Sala Clóvis Bevtló.cqua, reúne-se a 
missão Mista Incumbida de estudo e parecer .sobre o Projeto de 
n.O 12. de 1979 !CNI, que "autoriza a permuta. do 
clona, por imóvel Jocn.Uzado na cidade de Qu,lto, 
Equndor". presentes o.s Senhores Senadores Mendes 
nardlno Vlann, Lenolr Varg:ts. Saldanha. Derzi, Henrique 
Rocque, Aderbal Juremn., Aloysio Chaves,· Ta.ncredo Neves e 
Bencvidcs c os Deputados Leorne Belém, Anisio de Souza, 
Dowcll Leite de Castro c Arnaldo Lafayette. 

Deixam de '~"''""''<': 
nadares Itamar 
Machado, Roberto 
de. Aluisio Bezerra, 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor 
t.•sclarccc que Irã proceder a elelçfl.o do Presidente c do 
dente. Dtstrlbuldns ns cêdulns, o Senhor Senador H<,nriQIIe 
Rocque convida o Senhor Deputado Anisio de Souza po.ra 
como escrutinador. 

Pt·ocedlcl:l n ch!lçüo. vcrlflcn-se o seguinte rt•sultndo: 

J•arn l'rcsldenle: 

Sl•nador Amarnl Pl•lxoto 
C:m bl'llllCO .... 



:t!!l·l l'iábacln :to OL\IUO f)O COSGIU~SSO S.\CIOS.\1. tSt•t.•ún IIJ 

Para \'it•t•-I'I'L'sidentt·: 

S~·n.tdCII' 8~·!"11.11'.:!\nn Vlan,t 
Em br.1JH'o 

12 \'uto.~ 
1 voto 

S:to cl~·rl.lr;do:.; t·l~·ito~. 1\'.":i)Wt•t!\'alllt'lll-'. PJ\•."i!dt·n!t• (' Virt•
P:-:·,..;ldPllh' cl;t Comls.~;·w. o.-; Si•nlwrv . ..; St·n~don.,, :\mar.d Pt'l:wt0 c 
D;·rn.trc!lnu VLtn.t. 

. ·\sstJmlndo :t PresJc!i•JJcla. n SPnhm·. Bem:udlno VI:11Hl, Vict•· 
P\'.·,:cl.:ntt· cl;t Com:,~üo l'~·:!to. ~1\.!.~·ach·cp l'lll .-;~·u nomt· t no do St;
nlwr s~n<"tclnr .-\!11.1:".11 P~lx:Hn .. 1 J1;J!11"a ronl qut• fo:·:~m dbti:1gLl.· 
d:h. ,. cL~..;ign:~ o S~·nl1or D.·pt:t.ldo Lt•ornv Bt•!Cm par:t n·latar .1 
m.ttCrl:l. 

:-.J:~d.l nui...; h:t\'L'I1c\u a tr;1t.tr. t·nc:•rra--;t· .1 j)l't·."it'lltt· l't•unifw t'. 
p."lr.t CO!hlJI', ~'ll. Hanldu P:rl'il'.l F~·m;utd~·,.,, .\~.~btt•n_tl' cl,t Co
m:.~ . .;üo. !,t\'r·:l :t •,m•:;t•nt·. :\!.1 qm·. l\~1<1 t' aprovo1c!a. ·"~'~n as-;:n:lcl:l 
Jwlo S:>:lhOI' Pr:·sicil'ntc·. cl:·m;Li,, ~-kmb:-o:-. dn Cnm!...; .... ao ,. \',l! " 
public;H:ão. 

CO:\IIS:-it\0 :\liSTA 

ln!'Uil1hida clc estudo ~~ JWn•ccr sobre o Prnjdn de• 
l.ci n, 41 I~. ele 1!17!1 !C:\ I, que• "autoriza a pcrmut:1 do ter
reno que mclll•inna, JIOr hnÚ\'t•l loralizado na !'hi:HIL• ele 
Quito, Repilhlh'a do Equudor". 

~."REUNI AO. REALIZAD.'\ Dl 18 DE JUNHO DE 1979 

As clt~zes~t·h h:ll'<lS L' trin:a minuta.~ do cl1a dt.•Zt•novr dr lU· 
;lho elo an:J de Jllll nu\'t'CPI\to.o.; t' :wtt•nta t' noVL' nu Sal:1 Clu\'1~ 
BevJlúcqua. reúne-se a Combsüo Ml.stu incumbida de estudo ~" 
pan•ct•r sobre o Pl'OJt•trJ ciP LL•I n." 12, d(' 1970 ·~N•. que "autori
za a pPI'muta elo trJ·rcn:l que menciona. por !movei localizado 11.1 
clcladc d~· Qult:J. RPpúbllcn do Equndor", Pl't•.sentes os SenhoJ·ps 
St•n:tdon•s Mt•ndt•S C:lnalP. Bcrn;trdlno Viana. Lrnoir Vni'JW'i, Sal
c!anl"ln Derzi. Henr!qw· dr Ln Rorque, Adt·rbnl Jurcmn. Tnncrl'Cio 
~C'\'t'S r M:llll'o sem•v!drs I' os Dc.•putndos Pinheiro Mach:tdo, Ll'or
JH' Belém, Raymundo Dinlz <• No~uelr:t clt• Rezt•nde. 

Deixam clf' com;)al'L'rt•r. por motivo justificado, os SPnhorc~ 
St·nndo:·l·s :\lovsio Cil;lv:o . ..;. It.alll:\1" Franco c Am<1rnl Pcl:<oto. t' os 
Dt'JHII:-tc\os Roberto Gíll\'ani :\nísio clt• Souza Aluizio Bezrrra, Mac 
DO\\'Pl\ Lt•!tl• ele Castro, Arnaldo Lafayl•ltf', Jose Costa P NPy FPr
l'Pira. 

H:wcnclo número l'cgimt•t"J.tal. súo abl'rto~ o.-; trabalhos pelo Sl'· 
nhor· SPnador acrnarclino Viana. VlccMPrcsldentc da Comissão, 
qnC' propõe :~os ScniHH'f'S ~1f'mbros cln Coml."si'to, n cllspL•ns:t dn 
lP!tur:~ c!a t\ta d:1 rrunlilo anterior e. Jogo apos. ó dndn como npi'O· 
vac!n. 

Pros:-;t•gulnclo, a palavra é concrdldn ao Senhor Deputado Lc· 
ome Be!Cm, R(•Jntor cl:t matêria, opinando pela aprovnç:io c nu
tor!z;"I<:'Üo da p<•l'lllUtn C'lll questüo, nn formn do Projeto de Lei 
11." 1::!. cll• lf.t7!) ICNI, 

Colocncla a mntêr!n em discussfw e vot:~ção. n Comissão upm
\'a o pnrec<•r do Senl101' Relatai', :Ceputnrlo L.t'l,r"lc Belém. por 
unnnlmldndc. 

Nncln mais )Hl.Vendo n tr:1t:1~·. f:'nccrra-st• a prest•ntc reunião c, 
para constar. eu, Hnrolr11' f't•J't•J:'"-~ F't•J'nandl·~. :\.>SISt·.,ntc da Co
mlssúo, )a\'I'C'I a pl'esCIH,· :\t.a CjUC:, ildn t' Jprnvacla e nsslnnda 
pl'!o St•nhor Presidente t• '.':11 ii publit•nçün. 

GO;\USSt\0 ,\USTA 

Incumbida de t•:;tudo t" parecer snbre a .Proposta de 
Emenda ã ConstUuü·úo 11." 12, de l!Ji9 !f'~J, qut• "altt~ra 
a campeti•ncin exclusiva do i'rrsidcntc da :!tt•pública'', 

2." REUNIAO. REALIZA O,.\ EM IIJ DE JUNHO DE 1979 

.'\os dczcnovc dlns do mCs c!t• junho de n111 novt:>ccntü.s e _se
tenta c nove, às ctezes:wtt• ho1'11s t• trllltn minuto .. , ~~~~ Snla Clovis 
Bt~vilácqua. pl'c.scntcs os SL•nhon•s Senncloreo; Hem·lque ele La Roc
QUl', .'\derbnl Jui'Cmn, Bt'rnard!no Vlunu, Ahnlt· Pinto, Lom:tnto 
Júnior. Snlctnnhn Dcrzl. Lourlval .!Jotptl'it~l. Ltlzal'o Barbozn r os 
Scnl1on·~ Dcpntados Hugo Cunha. Ossinn :\rnrtpe. Osvaldo Ml·lo. 
Lourembcr~ Roc11n. Odnclr l(ldn c.• RoqiiL' Aras, l'l'ÚJ1east• a Co
mlssiw Mista lncum!Jlctn clt• rstnclo e pan•cer sobre a Pl'opo:-~tn de 
Emenda ii Constltulçún n." 12. cll' l07U-CN, que "nit(•ra u compe
tl:ncla L'Xcluslva elo Pn•slcl<.•nte cln Rc.•públlea". 

Dl'IX<llll ele r.nmp:trt't't'l'. por motivo .1 usti!lcaclo, os St•nhol'l'S 
Sl"nacloJ't•s F.vPla . ..;Jo Vll'lr:t. LPitl' ChnvP~. OrPslPs Querela r os St'
nhon•.., Dt•putncJoo; Horacln :..1ato!'i, António Onnll'S. Santllll Sobl'l· 
nlw, Lul'l BacnrJnl e Mt·nclonc::J Nt•to. 

Jlavr·ndo nunwro ll'!-:lnwn!al. .~i1o atwrtos os trabalhos Jll'lü 
Sr•n!hJI' Si•Jlnclor Lúzam B:lJ'bnzn. PI'!'Sielt•nlt' ela Coml.~súo. qut• ~~~
IH·:tn. nus tt·rnw.~ do Hl'!~llll''li!O C11mum. a c!!spt·nsa ela ll'!ltll'<l t!a 
/\ta da n•unlúo ;1ntr•r!ur [J\11.'. Ju1~o apus, L' dada como nprovacla. 

Em -"~'íHlida. o Sr•nlwr Pl't's!rlt·n!t• C'(J\llllll!C.a lHH't'l' l't'CI'lJido 
u!"klo rln L~cll'i'alll':l ela ARE!\.-\, no St'lliH]Il J•~('{]t•ral, pl'opull(lll a 

. ..;ub.~t!tJnt·úu clu~ nobn•:-. St•nlwrl's s,.naclnrPs Albt•l'to Silva c :\l.!:l· 
ryr 1.1alla ;wlll.~ noiJI'I' . ..; SPiliHH't•s St•n;Hinn•s :\lm:r Pinto c l~llll'l 
ral B•tptls!a. 

P:-ossel-!uindn, o St•nhol· Prt•slclentt' coneC'dt• a palnvl'.l ;lu Ik 
l;l!OJ', D;•putado o~valel~l MP!u. (JIII' l'll1itt• pan•ct•r t"nvorúvt:l a !'rt~ .. 
post;.1 <lt' Emenda iL Cnnstituic::w n." 12. de l!l7!l, no.~ ll·rmns nprc
:-il'lltaelus . 

Posto rm c!J.;(~\ls:-iân f• \'Otariln. 1; o p;u·ecrr npmvach1 

~acln ma!.-; havenclu a tratnr. (•nccl't'n-st• a reun:ow. Javr;tn
clo eu. Lt•i!a Ldvas F't·l'l'o Costa. Assistl'nte da Comis!!ÚU a pr~·
:;t•J111' Ata CJIIP lida r nprovacl:l srn't <1ssinncln pelo Sc·nhor Prt":ii
clt•ntP e c!Pnwb nwmbros da Comls..,ão. 

com~~Ao msT,\ 
Do Con~:"rcssu !'\':H•innal incUinhill:t de l'Sludo c llarc

t•cr ~ohrc u J•roj••to de l.t'i n,u 13, d(" I!Jj!J !C~>. que ";m
tcriza u PutiL•r Ext•t•utivo a in~tltuir :1 Fund:u::in t.:nh·cr~ 
sid:ule FNle•ral rf(" :'tl:atu C.rosso dn Sul, l'm uht•dii•nria :111 
tlispnstn nu art. 3!1 da J.t•i Com111e~mentar n.11 3J. tlt• II 
de• nutuhrn dt' l!lii'', 

~." REUNIAO. llE,\LIZADA EM~~ DE JUNHO DE lU7:i 
Ao . ..; vinte <· um d!ns do mi.o.s de junho do :mo de nlll nuvc· 

r.<"ntos P sptt'nt:t (' no\'t•. ii" c!~·lt':-iSt'te hor:t.s. 11:1 Sala Rui Barbos;t, 
~)l"C'SL'lltL"s o.' St'llh~li"L's Sl'n:tdorcs Mcndt'S Cnnnlt·, Pedro Pt.:(ll'ú~;
~inn. S:ll<lanhu DPr?.i. Aloy:-;io Ch~tv~~. :\c!<'rbnl Jur:.oma, Adalber
to Sena e Deputados Lr!tt• Schmldt. Ubaldo BnrCm, Rubem Fi
~lwlró, Jofto F:lllstlno. HIIJ.:;l Napoleào. António C:1r!os c Plmema 
cln Veiga !'eúnt•-se :1 Conlissão Mhta dr.~ CongrPsso Nacian.al 1~
cumbicl;l ele l'Stud:l l' pnrrct•r :;obre o Projeto d{' Lf'l n.0 13, ·.le 
1070 •CNI, que "<"JUtol'iza o Podei' Exf'cut!vo n Instituir a Ji'nnt!.l
c·úo Unlvt'rslt;ll'ia dl' Mato GnJsso do Sul, em obcd!Cnela 10 dls
!msto no art. 39 da L{'J ComplemPntur n.u 31. de 11 de outum·o 
ele l!J77". 

Deixam de compnrt•cL•r, por motivo Justificado, os Senhor:-~ 
Scnadol't•s João Calmon, Jutah)' M<lgalhfws, Evl'Jrisio Vieira, Fran
co Montoro. !vfnrco:i F:·piJ'l• c os Deputados Lc.•vy Dlns. Walter Cns· 
tro, Carlos Bl'ZL'rl'a 1• Gll:wn dl' Bnrros. 

II:lVL'Ildo número re~imcntal. súo nbertos os trabalhos JW)o 
Senhor Presidente DPputado Antônio Carlos, que solicita nos ter-
mos regimentais n · ··•1sa da Jrltura da Ata da rcunlào :tnte-
rlor que IOAO após 1.. como :tprovada. 

Proscgulndo, o Senhor Pn·,..;Jdcntc comunica que no Proj~to 
tnrr.m Pfcrecl::las cinco l'lnrnc!as, toda:: .)u.!.!:tQa.; JH:rtlnt-ntt• ... jl(').t 
Preslcléncln. Continuando, o Srnhor Prcsldentt~ concede n paln
vrn no R.:olntor. Senhor SPnador Mende.s Cnn:tlt~. 11Ul' emite pa
l'ecer ravoni.vcl :to Pro.irto. no qual acolhe n Emendn 11.11 1: a H.",), 
nos termos de .'.illbemt•ncla c apresentando a de n.U !l-R, r~~Jeltan
du :1s clemnl.s. 

Posto cm dlscu.ssiia c votaçüo, é o pnrecer aprovado, ::~m 1 es
ll"lções. 

Nada mais havendo a tr~ttnr. cncerrn-sc n reLinliüJ c. pura 
constar, cu. Eliznbt'th Gil Barbosa Vlnnna, Assistente eh• Comis
são, lavrei n pn•scnte Ata que, llc!n c aprovndn. seró a.sslnndn pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão c vnt ft pu
bllcnção. 

CO)IJSSi\0 MISTA 

Do Con.:-resso Sarional, incumbida de estudo e paM 
recer sobre as Propostas de t:menda à Constituic:ão 
n,u"' 8, de HJ79, que "acrescenta parág-rafos ao art. 309 da 
Constitult::lo .,.t:dt•ral": 13, de 1979, que "altera o Item I 
do nrt. 15, c rc\'oca o art . .209 da Cunstituic:ão Federal"i 
14, de Hli9, que "determina que os mandatos dos Jlrefrl
tos, \'lre-l•refelto!'> e Vert":tdores eleito" em 198(1 se.tam de 
quatro anos": l' 15, de 1979, que "elirnln:l n coinchlimcl.-. 
de mandatos municipais, federnis e el'itaduuis", 

2." REDNIAO. REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE ID70 

:\os vinte e um c!las do mê!-i dL' ,lunho do ano dl' lllll novecen
tos <• sctL•nta l' novt•. h.s dczcsst•is horns, nn Sala Rui Barbosn, 
prPst•ntt·s os Senilon•s St·nnclort•s Hl•mlque de La Rocquc, ,\cJer· 
bal Jul't•mn, Bl'lll'dlto Fl.'l'l't•ira, AlbcJ•to Silva. Bernnrdlno 'Jinna, 
Gllvan Rocha L' os Oeputnclos Hu~-:o N:-~polefto. Acl!·onldo C:tmpos, 
P('(lro Grrmnno, Alall· Cha~as. Mt•mlonça Nt•to, Jor~r Vlann!1 " LI~ 
dovlno F:111ton I'I'Úill'·St' a Comls:o;úo Mista elo ConJ,trPsso Nnr.lonal, 
\nrumblcla dl' (•,..;tuclo t• póil't'ePI' $ObJ't' !Ui Propostas rle Jo:nwn<lu ii 
Constltu!c;oiLo 11."~ 11. di' 107!1. qut• "ncrt•sct•ntn plll'ÚJ .. U'ntos no nrt. :!OH 
<ln Constltuir;úu F't•dl'l'al'': 1:1. ciL' ln7!1, qtll' ''altl'l'a o ltt·m l do art. 
t;J, t• n·voga o art. '.:;0!1 ela Constltuiçilo Ft•dt•!'tll": 1<1, !11· 1!17!1, lllll' 
'"dl'tt.'l'lll!lla [jlll' tJs mandatll:-1 dus Pl"l'll'ltos, Vlet•~Pl't'ft•lt.os t' VL'· 
rendm·t•s t•lt•ltu:; t•m IUIIO st•.lam dt• quatro anos"; t• 15, ele JU7!l, CJlll' 
'"t•llmina a c~JiJlei(li•lll'ln (lt· nwntialtls nllllllt·lpal.~. (t·dt•ral:i t• ,.,... 
t:HIUa is". 



Junbo de 197!1 JUAIUO DO CONGHESSO NACIONAl. (St~ção 11) Sábado 30 32U5 

Dr~!xam de comparccL•r, por motivo justificado, os ;:;enhort~~ 
Sl'naclorcs Tar~o Dutra, Moacyr Dalln, Humberto Lucena, Jntc;on 
Barri'IO, Pedro Simon L' Deputados Lcvy Dias, Pedro Colln, Alut
zlo Bnzerra, JO de Araújo Jorge. 

Havendo númrro t'C!tlrncntnl. sào abertos os traball1os pelo 
Senhor ScnndOI' Henrique de Ln Rocque, Vicc-Prcsidente no cxrr
ciclo dn Presidência. que sollcitn, nos termos re~imentn.is, a dis
pensa da lt~lturn da Ata da rcuniüo anterior, que, lo~o após é dada 
como aprovada. Co1nunlcn, ainda, o J'eceblrnento do Oficio dn LI
derança dn ARENA da Câmara dos Deputados, propondo a subs
tituição do Senhor Deputado José de Assis, pelo Senhor Deputado 
Hugu Napoleão. 

ProsseJ!;ulndo, o Senhor Prc.sldcnte concede a palavra ao Re
lator Senhor Deputado :\Jtalr Cha~as, que emite parecer favorá
vel il. Proposta 11.0 1.\, de 1079, entendendo Inoportunas as Propos
tas n.o11 13, l.J c 15, de Hl79. 

Posto em discussüo c votação, é o parecer aprovado. 
Nnda mais havendo n trntar. encerra-se a reunião c, para 

constar, eu, Ellznbcth Gil Barbosa Vlanna, Assistente de Comis
são. lavrei a presente Ata que. lida c aprovada, será assinada pelo 
Senhor Prc~Jdcntc. dcma!s m<'mbros da Comissão c vai à publl· 
cação. 

COMISSAO ~UST,\ 
Do Congrt"ssn Nacional, incumbida de estudo e pa

recer sobre a PropCJsta de Emenda à. Constituição n,11 27, 
de 1979 CCN>, que "Institui a Justiça AKrária". 

1." REUNIAO I!NSTALAÇAOI, REALIZADA 
EM 26 DE JUNHO DE 1979 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de mil nove
centos e setenta e nove, às dZ!zcsscls horas e trinta minutos, nn 
Sala Clóvis Bcvllitcqua, prcsent('S os Senhores Senadores José 
Llns Benedito Canelas, Passos Porto, Jutahy Magalhães, A!!onso 
Carnnrgo, João Calmon, Ag;enol' Maria, Leite Chaves c Deputados 
Melo Freire, Lcorne Belém, Walter Silva e Rosa Flores, reúne-se 
a Comissão Mista do Congresso Nuclonal, incumbida de estudo e 
parecer sobre :1 Proposta de Emenda ô. Constituição n.0 27, de 
1979 rCNr, que "Institui a Justiça Agrária". 

Deixam de comparecer, por motiva Justificada, os Senhores 
Senadores Hclvidio Nunes, Nelson Cnrnelro, José Rlcha e os Depu
tados Jorge Arba~c. Saramago Pinheiro, Fernando Magalhães, 
Ruy Silva, Carlos Bezerra, Walber Guimarães c Juarez Bn.tlsta. 

De acordo com que preceitua a Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jutahy Magalhães, 
que declara instalada n. Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
esclarece que Irá proceder a eleição do Pr~sldcnte e do Vlce-Prc
::;tdente. Dlstribuidas as cédulas, o Senhor Senador Jutahy Ma
galhães convida o Senhor Deputado Lcorne Belém para funcio
nar corno escrutinador. 

Procedida a eleição, vcritlca-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 

Senador Age no r Maria .... , ......... , ...... , 
Senador Leite Chaves ...................... . 

J•ara Vlce-11residente: 

10 votos 
2 votos 

Senador José Lins .......... , ... , . .. . . . . .. . . 11 votos 
Senador Att'onso Carnargo ... , ... , .. , . . . . . . . 1 voto 
Sõo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vlcc

Prcsidentc os Senhores Senadores Agcnor Maria e José Llns. 
Assumindo a Presidência, o Senhor Senado!' Agenor Maria, 

Presidente eleito agradece em nome do Senhor Senador José Llns, 
c no seu próprio a honra com que !oram distinguidos c designa 
a Senhor Deputado Melo Freire para relatar a matéria, 

Nndn mais havendo a tratar, encerra-se n reunião c, para 
constar, cu, Ellznbeth Gil Barbosa Vlnnna, Assistente de Comis
são, invrci a presente Atn, que, lida c aprovada, será. assinada 
pelo Senha!' Presidente, demais membros dn Comissão c vai à J'IU· 
bllcnçüo. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre n t•roposta de 
Emenda iL Constituil;ão n.u 28, de 1979 (CN), que "dá nova 
rcdlLÇãu no ~ z.u du nrt. 15 da Constituição Fcdcml", 

1." REUNIA O I!NSTAWIÇAO r, REAUZADA 
EM 20 DE JUNHO DE 1070 

Aos vinte l' Sl'is dln.:; do mês de junho do ano de mil niJVe
ccntos " :;etcnta e nove, i1s dezcssetc horn.s c quinze mlnutm;, na 
Snlu C!t'1vis Bevllácqua, presentes os Senhores Senadores Raimun
do Pan·llh!, Arnon de Mt>lin, Alberto Silva, .Tutnhy Mn~-tnlht\es. 
Ml'ndt•s Cannh', Jorge I<:nlume, Aftonso Cunmrgo, 'l'nncredo Nl'-

vcs Lizaro Barbozu c O:l Deputados Navarro Vieira Filho, Igo Los
se, Luiz Leal. Geraldo Flernlm:. Ralph Biasl c Jairo Maltonl, r~ú· 
ne-sc a Comissão Ml.sta incumbida de estudo c parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n.11 28, de 1979 (CN), que 
"dá nova redução ao ~ 2.0 do art. 15 da Constituição Fcderat·•. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhoi'CS 
Senadores Humberto Lucena, Evclilsia Viclrn. c os Deputados Cnn
lídia Sampaio, Osvaldo Melo, Raimundo Diniz, JoacU Petclra e 
Iram Saraiva. 

De acorda com o que preceitua o Regimento Comum rtll~ume 
a Presidência, eventualmente, o Senhor Senn.dor Tancrcd'o Neves, 
que declara Instalada a Comissão. 

Em otcdiêncla. ao dispositivo rcl-!,lmcntn.l, o Senhor Prcsidtm
te esclarece que ira proceder a elelçao do Presidente c Vicc~Pre
sidcnte. Distrlbuidas as cédulas, o Senhor Senador Tancredo Ne
ves convida o Senhor Deputado Igo Lassa para funcionar como 
escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 

Deputado Ralph Blasl ........ . 
Deputado Jayro Maltonl 

Para Vice-Presidente: 

Deputado Navarro Vieira Filho ............. . 
Deputado Igo Lasso .... , ................... . 

12 voto• 
3 vot<' t 

13 votos 
2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente, os Senhores Deputados Ralph Biasi e Navarro Vleh•a 
Filho. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Ra!ph Blasl 
agradece, em nome do Deputado Na varro Vieira. F11ho e no seu 
próprio, a honra com que foram distinguidos e designa para re
ln.tar a matérin. o Senhor Senador Raimundo Parente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, 
lavrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a pre
sente Ata que, lida c apravn.da será n.sslnada pelo Senhor Presi
dente e demais membros da Comissão e vai à pubUcação. 

COMISSAO ~DST.o\ 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n.0 29, de 1979 (CN), que ''altera 
as redações dos artigos n.u~ 23, 25 e 26 da Constituição". 

1.• REUNIAO IINSTALAÇAOl, REAUZADA 
EM 27 DE JUNHO DE 1979 

As dezessete horas do dln vinte e sete de junho do ano de 
mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reú
ne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer 'sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n.' 29, de 1979 !CN), que "~I
tera as redaçãcs dos artigos 23, 25 e 26 da Constituição", ptesen
tcs os Senhores Senadores Arnon de Mcllo, José Lins, Helvidio 
Nunes, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, ·aernardlno VIa
na c Cunha Lima c os Deputados Eva.ndro Ayres de Moura, A!rt
slo Vieira Lima, Erasmo Dio.s, Pedro Carola, Pedro Ivo c Newton 
Cardoso. 

Deixam de comparecer, por motiva justl!Jcado, os Senhores 
Senadores Benedito Ferreira, Pedro Simon, R.oberto Saturnlno c 
Orestes Quércla e os Deputados Paulo Studart, Hermes Macedo, 
Nivaldo Krugger, Carlos Nelson, Leopoldo Bessonc. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum assu
me a Presidência, eventualmente, a Senhor Senador Ar~on de 

. Mello, que declara instalada a Comissão, · 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
esclarece que !ró. proceder a eleição do Presidente c do Vlcc-Pre
sldentc. Dlstrlbuidas as cédulas, o Senhor Presidente eventual 
convida o Senhor Senador Raimundo Parente para funcionar co
mo escrutinador. 

Procedida o. elclçi'to, verltlca-se o seguinte resultada: 

Para Presidente: 

Senador Cunha Lima , , , ...... , . , ......... , . 
Em branco ...... , ... , ... , , , .......... , ... , , 

J•nra. Vlce-l,rcsldente: 

Senador José Uns ......................... . 
Em branco ................................ . 

12 votos 
1 voto 

12 votos 
1 voto 

Silo dcclnrndos elyltos, rcspcctlvumentc, Presidente c Vlce
Presidcntc do. Comissno, os Senhores Senadores Cunha Lima c 
.José Llns. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Cunha. Llnta 
ngradcce, cm seu nome c no do Senhor Senado!' Jo:.;l~ Lins, a hon-
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rn com que rantm di~tlnguldos, c designa o Senhor Deputado Afri· 
slo Vieira Lima pnrn rclntnr n mntérln. 

Nado. mnls hnvcndo a tmtnr, cncerra~sc n pl'cscntc rcunlilo 1', 

pnrn constar, eu, Haroldo Pcrclrn Fernandes, Assistência ela Co~ 
missão, lavrei n presente Ata que. lida c nprovndn, scró. nsslnadu 
pelo Senhor Presidente, dcmnls Membros dn Comissão •! vai ú 
publlcação. 

COMISSAO MIST,\ 

Jncumhlda de estudo e pàrecer sobre a prupusta de 
emenda à Constituição n.11 24, de 1979 <CSl, que "reVOI{ll 
as alinens "e" e "f" do artigo 30 dn vigen~e Constituição 
Federul.". 

1." REUNIAO <!NSTALAÇAOI, REALIZADA 
EM 19 DE JUNHO DE 1979 

As dezcsscte horas e quinze minutos do dia dezenovc de ju~ 
nho do ano de mil novecentos c setenta c nove, nn Sala Clóvis 
Bcvl1úcqua, reúne-se n Comissão Mista Incumbida de estudo c 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n.O 24, de 
197!l ICNI, que ·•revoga as alincas "e" c''!" do art. 30 da vigente 
Constituição Federal", presentes os Senhores Senadores Hclvidlc.. 
Nunes, Gabriel He1·mcs, João Calmon, Mendes Canalc, Bernardino 
Viana, Passos Porta, Itamar Franco c Jalson Barreto e os Depu
tados António Florêncio, Pacheco Chaves, Sebastião Rodrigues 
Júnior c Elaar Guazelll. 

Deixam de comparecer, por motivo just1t1cado, os Senhores 
Senadores Eunice Mlchlles, Henrique Snntillo e Pedro Simon e os 
Deputados Francisco Benjamim, Ibralm Abi-Ackel, Igo Lasso, 
Stoesscl Dourado, Marão Filho, Modesto da Silveira c Mendes de 
Mello. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume 
a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador João Calmon, que 
declara Instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo rcgtmCntal, o Senhor Presidente 
esclarece que Irá proceder a eleição do Presidente e do Vlcc-Pre
sidente. Distribuídas ns cédulas, o Senhor Presidente eventual, 
convida o Senhor Deputado António Florêncio para funcionar 
como escrutinador. 

Procedida n eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

P3:ra Presidente: 
Deputado Sebastião Rodrigues Júnior ...... . 
Em branca .............................. . 

.Para. Vi.ce .. Presidente: 

Deputado Stoessel Dourado .... , ..... , ..... . 

11 votos 
1 voto 

12 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vlce

Presldente da Comissão, os Senhores Deputados Sebastião Rodri
gues Júnior e Stoes.sel Dourado. 

Assumindo a Presidência. o Senhor Deputado Sebastião Ro
drigues Jilnior, agradece em seu nome e no do senhor Deputado 
Stoessel Dourado, a honra com que toram distinguidos e designa 
o Senhor Senador Helvidio Nunes para relatar a matéria, 

Nada mais havendo n tratar, encerra-se o. presente reunião 
c, p11ra. constar. cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Co
missão, laVI'Ci a presente Ata que, lida e aprovada, será. assinada 
pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à 
]Jllbllcnção. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer :;obre a proposta de 
Delegação Legislatln n.0 1, de 1979 (CN), que 11propõe 
deleg"ação de poderes ao Presidente da República para 
elaboração de lei - SNI - e determinando providências 
complementares a essa medida". 

4.• REUNIAO, REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 1979 
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de mll nove~ 

centos c setenta e nove, às dez horas, no. Sala de Reuniões do 
Anexo II, Bloco B, com a presença dos Senhores Senadores Jorge 
Kalume, Murllo Badaró, Benedito Ferreira, Raimundo Parente, 
Bernardino Vlann, Gastão Müller e os Deputados Paulo Studart, 
Tullo Barcelos, Jorge Arbago, Djalma Bessn, !talo Contl, Mllton 
Brandão, Marcus Cunha e Audó.Uo Dantns, reúnc~se n Com~ssiiO 
Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Propostu de Ot}icgo.~ 
ção Legislativa n,0 I, de 1970 <CNI, que "propõe delegaçiLO de 
poderes ao Presidente dn República pnra elabornçüo de .1~ci -
SNI - e dctcrmlnnndo provldCnclas complcmentnrcs n l'.'lsn me~ 
dldn". 

Delxnm de comparecer, por motivo justtrlcado, os SenhtJrc~ 
Senadores Lcnolr Vnr~ns, Henrique Snntlllo, Pedro Simon, Jnh~on 
Barreto, Itamar Franco c os Deputados Octaclllo Quclro~:. Cnr·· 
doso Frcgapnm c Mendes de Melo, 

Havendo número regimental silO abertos os trabalhos pelo 
Senhor Senador Murllo Badaró, Vlcc~Prcsldcntc no excrcjcJo da 
Presidência, que solicita, nos termos regimentai:,, a dispensa da lei
tura dn Atn da l'eunlão anterior que, Jogo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que irl't. colocar 
cm votação o Parecer, tendo cm vista, !lendo encerrada n dls
cussüo sobre o mesmo 11n l'eunlão anterior, por motivo do pedido 
de vista feito pelo Senador Gastão Müller, c ~m seguido., n. Pre~ 
sldCncla concede o pedido b. Comissão. 

Posto cm votação, é api'Ovado o parecer do "Relatar, contrá· 
rio à Proposta de Dclegaçüo Legislativa n.O 1, de 1979 íCN), com 
declaração de voto do Senhor Senador Gastão MUller e os Se
nhores Deputados Marcus Cunha e Audlilio Dantas, contrn o 
parecer. 

Nada mais havendo n tratar, encerra-s~ a presente rcunlào, 
Jav1'ando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissüo, a prt:
.sentc Ata que, lida e aprovada, será nsslnada pelo Senhor Pre
sidente e demais membros da Comissão e vai à publlcaçãa. 

COMISSAO DIRETORA 

22." REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA 
EM 29 DE JUNHO DE 1979 

Sob a Presidência do Senhor Senador Lulz Viana, Presidente, 
presentes os Senhores Senador Nilo Coelho, Prlmeim~Vice~Prc.!li· 
dente, Senador Dlnarte Mariz, Segundo-VIce-Prcsldente, Senador 
Alexandre Costa, Primelro-Secrct:i.rlo, Senador Lourival Bn.ptt.sta, 
rcrcciro-Secrctãrio. e Senador Gastão Müller, Quarto~Secretúrlv, 
ns deze.ssetc horas c trinta minutos do dia vinte c nave de jun!lo 
de mil novecentos e S('tenta c nove, reúne-se n. Comissão Dire
tom. 

Deixa de comparecer, por motivo 'justlrtcndo, o Senhor Sena
dor Gabriel Hermes. Segundo-Secretário. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede 
n palavra ao Senhor Primeiro~Sccretârlo, que trata das seguintes 
matérias: 

- Ato da Comissão DiretOl'a retiflcando o enquadramento da 
Categoria Funcional - Assistente Legislativo, do Grupo - Atlvl
dades de Apoio Legislativo, do Qundro Permanente do Senado Fe
deral, a rim de incluir na rela~ão nominal da Classe "A", Rcte
rêncln. 26, mediante redistt•ibulção de claros de lotação c sem nuM 
menta do seu total geral, com efeitos tlnancelros a partir de 
19-6-79, o nome do servidor Jorge Antonio Orro. A Comissão Dl
retora, após estudar minuciosamente o assunto, sem votos dis
cordantes, aprova o Ato nos termos em que se encontra redigido. 

- Ato da Comissão Diretora retlticando o enquadramento 
da Categoria Funcional - Agente Admlnlstrntlvo. do Grupo -
Atlvldndes Auxiliares, do Quadro Permanente do Senado Federal, 
mediante redistribuição de claros de lotação e sem aumento do 
total geral, com eleitos n partir de 19-6-79, paro o IIm de Incluir 
na relação nominal da Classe "B", Referência 28, a nome do ser
vidor Hlglno José do E.spirlo Santo. Depois de debater o assunto 
em profundidade, a Comissão Diretoro. o aprova, em mantrestn
ção unânime. 

- Ato da Comissão Dlretora retlllcnndo os enquadramento• 
das Categorias Funclonnls de Técnico Legislativo, do Grupo -
Atlvldades de Apoio Leglslntlvo, e de Técnico em Legislação e 
Orçamento, do Grupo - Outros Atlvldades de Nível Superior, 
medJantl! redistribuição de claros de lotação e sem aumento do 
totnl geral, com eleitos financeiros n partir de 19-6-79, para os 
fins de Incluir, na primeira, na relação nominal da Classe "A", 
Referência 41, os nomes dos servidores: Hamilton Bandeira Ro
drigues, Lulz Antonio Soares Laranja, Nllson Simões da Luz, Do
mingos Batl•tn Reis e Paulo Pinheiro Pinho, na segunda, na re
lação nominal da Classe "A", Referência 26, os nome~ dos servi
dores: Doracy Carvalho Reis e Celestino dos Santos VIeira, c na 
terceira, na relação nominal dn Classe "8", Referência 53, o no· 
me do servidor Jayme Corren de Só., respccttvnmcnte, Sem votos 
discordantes, a ComJstão Dirctora, após debater minuciosamente 
o as..c;unto e considerar seus diversos aspectos admlnistratlvos, re
solve aprovar o Ato, 

- Processo n.0 003059 79 3, através do qual o ex-servidor 
Alberto da Cunha Neto, solicita sejn tornndo sem efeito o seu 
pedido de demissão, A Comissão Dlrctorn, após estudnr ampla· 
men tl~ n matéria, tendo cm vista o melhor Interesse dn adml~ 
nlstraçüo, resolve pela readmissão do .supllco.nte, n partir dn pre
sente dntn, deixando de considcrnr o pleito como um pedido de 
t01·nnr .'!cm e!eito n demissão tormulndn. 

-- Ato ttu Comissüo Diretorn rctlticnndo o enqundrn.mcnto 
da Cntegm'lll Funcional - T6cnlco cm Lcgh:~lnçii.o t: Orçamento, 
do Grupo -- Outra., Atlvldudcs de Nível Superior, do Qundro Per-
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mnncntc do Scnndo Fcdcrn.l, mediante rcdlstrlbulçã.o de claros 
de lotnçü.o c sem aumento do total geral, com efeitos rlnnncctros 
n partir de 10-6-70, pnrn tlns de Incluir na Clnssc "B", Rcfcrên
cln 53, o nome do servidor Cló.udlo Carlos Rodrigues Costa. Em 
mn.nl!cstnção unànlmc, n. Comissã.o Dirctora nprovn o Ato, nos 
termos cm que se nchn redigido. 

- Ato dn Comissão Dlrctorn retlrlcando o enquadramento 
dn Cn.tegorln Funclonnl - Assistente Lcglslntlvo, do Grupo -
Ativldndcs de Apolo Lcgl.slnttvo, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, mediante redistribuição de claros de lotação e sem 
aumento do total geral. com efeitos rlnn.ncclros a partir de 

10-6-70, paro. o tlm de Incluir nn. rclnc;ã.o nominal dn. Cln.sse "B''t 
Rcfcrêncln 34, o nome do servidor Mario Barroso. Depois de 
apreciar cm prorundldndc o assunto, n Comlssã.o Dlrctorn., pela 
unanimidade dos presentes, resolve aprovar o Ato nos termos 
cm que se encontra redigido. 

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte minu
tos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que 
cu, Lourlval Baptista, Terceiro-Secretario, lavrei a presente Ata 
que, assinada pelo Senhor Presidente, vai il. publicação. 

Sala da Comissão Dlreklra, 29 de junho de 1979. - Lulz Viana, 
Presidente. 
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MESA 

P'realdente 

luiz Viena (ARENA- BA) 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vlc•·Prltldente 

Dinarte Mariz (ARENA- RN) 

1•·Secretárlo 

Aluondre Ca1ta (ARENA - MA) 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Direton An16nio Corla1 de Nogueira 
Locol1 A,.exo 11- Terreo 
Telefones, 223·62.44 e 225·8.05- Ãamais 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe1 Cãndido Hippartt 
Local, Anexo 11- Terreo 
Talefone1 225·8505- Ramais301 e 313 

COMISS~O OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

. COMPOSIÇ~O 

Pre~idente1 Evelosio Vieira 
Vic .. Prasidenfal Laite Chaves 

Titulares 

1, Pauos P6rto 
2. Banedita Canelo• 
3. Padre Pedrouian 
4, Jose Lins 

1, Evalosio Viaira 
2. Leite Chove~ 
3. Jose Richo 

Suplente~ 

ARENA 
1. Jutahr Magolhàe1 
2. Affonw Camorgo 
3. Joó'a Cotmon 

MDB 
I. Agenor Mario 
2. Amoral Palxota 

Auistanto1 Sónio Andrc:~de Peixoto - Ramal 307 
Reuni6e11 Ouartos•foiros, 0110100hora1 
Loco11 Sala "Rur Barbosa"- Anexo 11- Romai1621 o 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prasidonte1 Mendes Canelo 
Vica·Pre11denle1 Ageno~ Mario 

~··Secretário 

Laurival Baptista (ARENA - SE) 

4•-Secretárlo 

Ga•tõa Müller (ARENA - MT) 

Supllnlet de S•cretãrloa 

Jorge IColume (ARENA - AC) 

Benedito Canelas (ARENA - MT) 

Panas Pôrto (ARENA - SE) 

Titulares 

1, Mend11 Conote 
2. Jo11 Lin1 
3. Eunice Michile1 
.4. Vicante Vuolo 

1, Evondro Carreira 
2. Agenor Mario 
3. Mouro Benevid11 

Suplentu 
ARENA 

1, Raimundo Parente 
2. Alberto Silvo 
3, Almir Pinto 

MOB 
1, Marcos Freire 
2. Humbtrto Lucena 

A11istente1 Corlo• Guilherme FonMCO- Ramol676 
Reuni6111 Tert;OI•Ieiral, 01 10100 horo1 
locoi1 Solo "Clovis Bevilocquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISS~O OE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membro1) 

COMPOSIÇ~O 

Prelidente1 Henrique de Lo Rocque 
t•-Vice•PrllidenteJ Aloy1ia Chova& 
2'·Vici'Presidentel Hugo Ramal 

Titulares 

1. Henrique de La Rocque 
2. Helvidio Nunn 
3. Ja .. Sorney 
.4, Aloysio Chavu 
5. Aderbol Juramo 
6. Murilo Badoro 
7. Moocyr Dollo 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

I., Hugo Ramos 
2. leite Chovei 
3. lazoro Borbozo 
.4, Nel1on Carneiro 
5. Paulo Brouord 
6, Franco Montoro 

Suplentu 
ARENA 

1, lenolr Vargo1 
· 2. 'João Colmon 

3. Almir Pinto 
•· Milton Cabral 
5. Bernardino Viona 
6. Arnon de Malta 

MDB 
1. Cunho lima 
2. Toncredo Nevu 
3. Dirceu Cordo10 

Anlstente1 Mario Heleno Buono BrondOo- Ramal 305 
R•unlbe11 Ouortal·leiras, Osi0100 horo1 
local! Sola "Clovis Bevilacquo" - AneKO 11 - Ramal 623 

LIDIIANÇA DA AIINA I DA MAIOIIA 

Li der 
Jorbos Ponorinha 

VICI•Lidetll 
Aloy•io Cha ..... 

Ja .. Lin1 
Aderbal Juremo 
Lamento Juniar 
MaocyrDalto 
Murilo Bodaro 
Saldanha Derzi 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA 

Líder 
Pauto lrouord 

YICI•Lider .. 
Henrique Santitlo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Moura Benevides 
Ore1te1 Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISS~O 00 DISTRITO FEDERAL - (COfi 
{11 mambros) 

COMPOSIÇ~O 

Presidente1 J•u• Freira 
Vice·Pre1idente1 Lazaro Barbozo 

Titulare• 

I, Jeue Freire 
2. Jo11 Sarney 
3. Panos POrta 
.4. Saldanha Derzi 
5. Alfonw Comorgo 
6. Murilo Badoro 
7, Benedito Ferreiro 

I, Itamar Franca 
2. Laaoro Barbo1a 
3. Adalberto Sena 
<4. Mouro Benevide1 

Supl•ntll 
ARENA 

I, JoM Guiomard 
2. Tono Outra 
3. Bendito Canelai 
4, Moacyr Delta 

M08 
I, Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Racho 

Auistente1 Ranaldo Pacheco de Olivairo - Ramal306 
Reuni6e11 Ouintos·fairo1, 01 10100 horas 
Local1 SoJa "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISS~O DE ECONOMIA- (CE) 
(li membros) 

COMPOSIÇ~O 

Pr11idente1 Itamar Franco 
Vice·Pr11ldente1 Roberto Soturnino 

Titularei 

1. Arnon de Me lia 
2. Bernardino Viana 
3, Jo1e Un1 
<4. J1111 Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedl!o Canelai 
7. lui1 Cavalcante 

1., Roberto Suturnlno 
2. Itamar Franco 
3. Marcel Freire 
o4. Pedro Simon 

Suplentu 
ARENA 

I, Halvldio Nunes 
2. Alberto Silvo 
3, Benedito hrreiro 
.4. Vicente Vuolo 

MOB 
1. Jose Richo 
2, Ore1t11 Querelo 
3. T ancredo Nev11 
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Auistenlt1 Daniel Rtil de Souza - Aarnal 67.5 
Aeuniótll Ouortal•ftlral, 01 10,30 horo1 
Locol1 Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 1 716 

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA -(CEC) 
(9 membrot) 

COMPOSIÇAO 

Prtlidente, Joóo Colmon 
Vic•Prtiidtnte, Jutohy Magolhó11 

I. Joóo Calmon 
2. Tono Outro 
3. Jutohy Magolh6tl 
41 Aloytio ChoYII 
,5, Adtrbal Juremo 
6. Eunice Michile1 

1. Adalberto Seno 
2. Evtlosio Vieira 
3. Franco Montara 

Supltnlll 
ARENA 

1. JoM Lin1 
2. Arnon de Mtllo 
3. Jorge Kolumt 
4. Pedro Ptdroulon 

MDB 
1, Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Anitftnltl Sónio Andrade Peiaolo- Ramal 307 
Rtuni6111 Quinlos•ftirol, 01 10100 horo1 
local, Solo "CioYil Bevilocqua"- Ane1o 11- Romol623 

COMISSAO DE FINANÇAS -(CF) 
(17membra•) 

COMPOSIÇAO 

Prelidente1 Cunho Limo 
Vice·Prelidente1 Toncritdo """"'' 

Titulare• 

1. Rolmundo Parente 
2. Amon do Mollo 
3. Lomanto Jünlor 
4. AHon10 Camargo 
5. YlcontoVuolo 
6. Albano Silva 
7. Amorolfvrlon 
8. lofvo IColumo 
9. Jutahy~ 

10./olotldooConolo 

I • Cunho Limo 
2.Tooaodo-

.. 3 • ......., Saturnlno 
.._ Amoroll'ol.ooto 
5. hch Simon 
6. Mauro lenmdn 
7. Teot6nlo Vilela 

Suplentes 
ARENA 

I. Soldonho Donl 
2. Henriqu. • la Rocqu. 

3 ....... "'"''" 
•• JoiO Somoy 
5. Milton Cobrol 
6. JoiO Guloonord 

MDI 
1. Pau~ lro110rd 
2. Marco• Freire 
3. l.ciaoro larbata 
4. Ja .. Richa 

Aui•tente1 Carlos Gullhtrme fanM<a - Ramal 676 
Reunió111 Ouintas•ftlras, Qs 9130 hora1 
Local1 Sala "Clovis llvilacqua"- AM1a 11- Romol623 

COMISSAO Of LEGISLAÇAO SOCIAL -(CLS) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇAO 
Prelidente1 Helvidio Nune1 

Vlc•Pr.Wdente1 Lenolr Vargo1 

Titularei 

1. lena/r Vorga1 
2. HeMdio Nun11 
\3· J11 .. Freire 
4. Moacyr Dalla 
S. Henrlqu• de La Ro<q~~t 

A.loy1io Chove• 

Sup~nt11 

ARENA 
1. Jutohy Mogalhó11 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Mlchll11 
A. &en.dito Canelai 

1, Franco Montara 
2. Humb.rto Lucena 
3. JaiiOn Barreto 

MOS 
I. NeiKln Carneiro 
2. Marco• Freire 

A11Í1tente1 Daniel R•i• de Souza - Ramal 675 
Reuniôe11 Ouinto1·f•iros, à1 ll100 horo1 · 
Locol1 Solo "Ciovi• S.vilacquo"- Anelo 11 - Romol623 

COMISSAO OE MINAS E ENERGIA -(CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Prelident11 Arn~n de Mello 
Vic .. Pre•identll Alberto Silvo 

Titulare~ Suplentll 
ARENA 

1, Lui1 Cavalcante 1. AHon10 Comargo 
2. Milton Cabral 2. Jo6o Calmon 
3. Alberto Sil'tO 3. Jutohy Magalhó11 
~. Arnon de Mello 

MDB 
1, Dirceu Cardo10 1. Gi/von Ro(ho 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

AIIÍitentth Reno/do Poch.c:o de OG'IIiro- Ramal 306 
Reunió111 Quortas·feirol, Cn 11100 horas 
Local1 Ane1o "8"- Solo ao lodo do Gab. do Sr, Senador 
Joóo Basco- Ramal 484 

COMISSAO DE REDAÇAO -(CR) 
(5 .membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pretident11 Dirceu Cordo10 
Vice·Prelidenlll Adalberto Seno 

Titulares 

I. Tono Outra 
2. Saldanha Deni 
3. Mendes Conole 

1. Dirceu Cordow 
2, Adalberto Sena 

Suplentll 
ARENA 

1. Jo6o Colmon 
2. Murilo ladoro 
3, JOMSomey 

MDB 
1, Hugo RoJnQS 

Ani1t•nte1 Mario Th•rera Magolh6ts Mona- Romal1 :U 
Reunióel. Qvintos·f•iros, Gt 12100 horas 
Local1 Sola "CkJvis Blvilocquo" - Antao 11 - Ramol623 

COMISSAO OE RELAÇOES EXYERIORES- (CRE) 
(15 mtmbros) 

COMPOSIÇAO 

Presldtnl11 Torto Outra 
I•·Vice·Pre•idtntll Saldanha O.r1i 
2t.Vlce·Pre1ldtnte1 Lomanto Junior 

Titulortl 

J, Tono Outro 
2. S.rnordino Viana 
3. Ci~donha O.ni 
A. lomonto Junlar 
5. Mtnd11 Conolt 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Ltnolr Vorgo1 
9. JoM Sorney 

Suplenlll 
ARENA 

1. AloyliO ChOV'II 

2. Pedro Pedronian 
3. H•nriq~ d• La Aocq~.~t 

"'· JoM Gulomard 
. '· luir Cavalcante 

6. 

1, Paulo Brouord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
A. Jo11 Richa 
5. Amaral Pti1oto 
6. Tancredo Neve• 

MOS 
1, Marcos Fr11irt 
:2, Mauro S.ntvides 

3. leite Chaves 

A11i1tenter Cóndido Hippertt- Ramoi• 301·313 
Rtuni6111 Quortal·feiral, 01 11100 horo1 
Locol1 Solo "Ruy Barbosa"- An11Õ 11- Romois621 • 716 

COMISSAO OE SAÚDE -(CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidtnter Gilvan Rocha 
Vice·Pr11identer H1nrique Sontillo 

Titularei Suplente• 
ARENA 

1. Lomonlo Junior 1. Saldanha Oer1i 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Sil11o 3. S.n•dito Can•lo1 
4. Jo11 Guiomord 

MOS 
I. Gilvan Rocha 1, Jo11 Richo 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jai1on Barreto 

Ani1tenle: Corlo1 Guilherme fon~a - Ramal 676 
Reuni6el: Quinlol·feirol, Cn 10,30 hora$ 

'Locglt Solo "Ru)o Bo-orbosa"- An110 11- Aomai•621t 716 

COMISSAO OE SEGURANÇA NACIONAL -ICSN) 
(7 mtmbrol) 

COMPOSIÇAO 

Prelidenll1 JorgeiCalum• 
Yice-Prelidentt1 Mouro lenevides 

Titulor11 Suplent11 
ARENA 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luir Ca'IGkante 2. Ama'rol Furlon 
3. Murilo ladaro 3. Jo1t Guiamard 
~. Benedito Ferreiro 

MDB 
.1. Mauro Bentvidts 1. Cunho Limo 
2. Agenor Maria 2. Jaiton lorreto 
3. Hugo Ramo1 

Anlstentt1 Carlos Gullhtrme·fonMCa - Aama167'6 
Rtunl6t11 Ovarto1•feiras, 619130 hora• 
local1 Sola "Ruy larba10"- Ant1o 11- Romai1 621 e 716 

COMISSAO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -(CSPC( 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pre1identer Evondro Carreiro 
Vic•Prelidente1 Humberto Lucena 

Titulor11 

1. Raimundo Parente 
2. Henriqut de La Rocq~ 
3. Bernardino Viana 

"'· Alberto Sil'tO 

Suplentll 
ARENA 

1, Affon1o C amargo 
2. P.dro Pedro11ian 
3, Aderbol Juremo 



3300 Slibado 30 

\, Evandro Carreira 
2, Hllmberto Lucena 
3. L azaro Barboza 

MOB 
1. Ore1te1 Querela 
2. Evela1ia Vieira 

Anillente, Sania Andrade Pei•ata- Ramal 307 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Soçooll) 

Titularei Suplente! 

ARENA 

1. Benedito Ferreira 1, Pouo1 POrto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Junior 
3. Ped,o Pedrouion 3. Alberto Silvo 

ReuniOel: Ouin!OI•feirol, 01 9,30 horo1 4, Affon10 Comargo 
Local, Solo "Ruy Borbo1o"- Ane•o 11- Ramoil621e716 

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇQES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICÀO 

Pr111dente1 Benedito Ferreira 
Vite•Prelidente, Vicente Vuolo 

MOB 

1. Evondro Carreiro 1. Leite Chovei 
2. Lozaro Borbo1o 2. Agenor Mario 
3. 011!\ltHOuercio 

Aui1ten1e1 Ronoldo PQc~eCo 
1

de Oliveira - Ramal 306 
Reuni01111 Terçal·feirot, 01 10,00 hora1 
Local, Solo "Ruy 8orbo1a" - Anuo 11 - Romoi1 621 e 716 

SERVIÇO DE COfii~SaES "Ert.'IIINENTES 

Junho de 1979 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUERITO 

Comiu6e1 Temporor1o1 

Chefe1 Ruth de Souza Colfro 
Local: Ane•o 11- Terreo 
Telelone: 22.5·8505- Ramal 303 
1) ComiuOu Temporario1 poro Proj•to1 do Congreuo No· 
c1onol 
2) Çomi110n Tempororiol poro Apreti9çoo d1 Veto1 
3) Comi116e1 bpecioi1 e delnquerifo, e 
4) Comi11ão Mi1to do Projeto de Lei Orçamentaria (art. 90 
do Jlegimento Comum). 

A1mtente1 de Comiu6e11 Horo)do Pereira Fernande1 - Ra· 
..,ai 67.tJ AI leu de Oliveira- Ramal 67.tl Cleide Maria 8, F. 
Cruz- Ramai59Bl Mauro Lope1 de Sa- Ramal 3101 Leila 
Leivo1 Ferro Co1ta- Ramo1314. 

HOnf:RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSaE& PEJC.JANENTES DO SENJIDO FEDERJ\L 

i»MU\ o ;~No or: 1979 

IIO:l.\S TERÇJI SJILJIS ASSISTENTE IIORJ\S QUINTJI S l\ L li. S JISSISTE::TE 

c.T. nU·Y llJ\RDOSJI RONJILDO C.F. CL~VIS DCVI~~CQUA 
GUil"EIIMf 

Romais-621 e 716 R.lmal - 623 
10:00 09:30 

C.JI.R. CLOVIS BEVIL~CQUA GUILHEill'IE c.s.P.c. RUY DARBOSA SONIA 
Ramal - 623 R""'ais-62J. e 716 

HORJ\S QUA~TA SALAS ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVI~CQUA SONIA 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 

Ramais-621 e 716 RUY BARBOSA RONALDO C.D.F. 
CLOVIS BEVI~CQUA HARI!\ Ram~is-621 e 716 

c.c.J. 
Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY DARBOSII GUILIIERI-IE 10:00 Ramais-621 e 716 

C.A. RUY DJIRBOSI\ SONIJI 
Ramais-621 e 716 ll:OO C.L.S. CLOVIS DEVI~CQUA DANIEL 

RUY DARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

namais-621 e 716 12:00 C.R. 'CLOVIS BEVI~CQUA fiARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA c:ANDIDO 
Ramaia-621 e 7l6 

ll:OO 

C.H.E. ANEXO •o• RONALDO 
Ramal - 484 


